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FOREWORD 

I am happy to present the new edition of the Tamil text book TAMIL CHEIYUL 

THIRATTU –ARIVIYAL-I For the Ist and IInd semester B.Sc/B.Sc(FAD) degree courses 

of Bengaluru City  University (BCU) published by Bengaluru City University. I hope 

this new textbook will be a rewarding experience for both Teachers and students. 

Board of studies – Tamil, BCU has taken this initiative of selecting, editing and 

designing this textbook. I thank the Chief Editor, Editor, members of the text book 

committee and the staff of Bengaluru City University for publishing this book. 

 
Prof. Lingaraja Gandhi 
Vice-Chancellor 
Bengaluru City University 
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Preface 
 

 As per the request of the Board of Studies in Tamil, Bengaluru City 
University is bringing out the Tamil Text Book of Poetry “Tamil Cheiyul 
Thirattu Ariviyal-I for the Ist and IInd semester B.Sc/B.Sc(FAD) degree 
courses of Bengaluru City University (BCU) 
  
The Tamil Students of this University will be very much benefited by 
this Publication. 
 
I thank our University Vice-Chancellor Prof. Lingaraja Gandhi  and 
Registrar of Bengaluru City University for their  Consistent support for 
this publication. 
 
I thank the Members of Board of Studies for their efforts in the 
preparation of this textbook. 
 
 
Prof. U. Basavaraju 
Chairman,  
Board of Studies in Tamil  
& Malayalam,  
Bengaluru City University. 
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னன்னுரப. 
 

ர்ஙா ஜாஙித் லஙஞாம் வங்றெனணில் அலஜந்து ல 
,அடிணில் , ணிம், ஙிர்ணாணில் ,ிசி ஜற்றும் ல்பணறு 
துலடக் ல்ணில ணங்ி ணனம் வங்றென ஙஞப் 
ல்லக்த்ின் வஓல்ிடன் ல்பணறு ணலில் 
ணர்ந்து ணனிடது. 
 

ஜாணர்ின் ஙன் னி அணர்ின் ணர்ச்ஓில 

உள்ணாங்ிக் ாத்ிற்குத்  குந்ணாறு  இப்ாத்ிட்ம் 
ணகுக்ப்ட்டுள்து. அது தநிழ்ச்  செய்யுள்  திபட்டு -   

அியினல்-1ஆ வணிணந்துள்து.  .இது   B.Sc / B.Sc(FAD) ட் 
ணகுப்ிற்குரி னல் னணம் ஜற்றும் இஞண்ாம் னண 
ஜாாக்ர்றக்கு உரிது. 
 

ர்ஙாத்ில் ஜிழ் ிறம், ி ணனம் அண்ல ஜாஙி 
ஜாணர்ள் அலசணனக்கும் வங்றென  ஙஞப் ல்லக் 
ா தல் குறேணிசஞால் இந்தல் உனணாக்ப்ட்டுள்து.  இந்தல் 
உனணாப்  ணலிறம் உணி ாதல் குறேணிசனக்கும், 

னணர் ார்த்ிாிசி அம்லஜார் அணர்றக்கும் ன் 
ஙன்டிலத் வரிணித்துக் வாள்ிபடன். 
 

ஜாணர்றம், ஆஓிரிர்றம் இந்தலப் ன்டுத்ிப் 
ன்வறுஜாறு பட்டுக்வாள்ிபடன். 
         

பபா. உ. ெயபாசு 

 லணர் 

 ாதற்குறே 

வங்றென ஙஞப்  

ல்லக்ம். 
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சாருடக்ஔம். 
 

னதற் ருயம் 

 

இபண்டாம் ருயம். 

அகு- I. 

அஔானூறு 

 1. குிஞ்ெி  
2.னல்ர 

3.நருதம்.  

4சய்தல். 
5.ார 

அகு - II.  

ஜதுலஞக்ாஞ்ஓி. 
அகு- III.  

 ஙாடிார் ால்ள். 
1. அடன் ணினேறுத்ல். 
2.ஓிசம் இன்லஜ 

3.வஜய்லஜ. 
4.ல்ணி. 
5.ஙல்ிசம் பஓர்ல். 
அகு-IV.  

இக்ஔணம் - எழுத்து 

1. னல் றேத்து                  
2ஓார்வறேத்து .               
3.வஜாி னல்   றேத்துள் 
4.வஜாி இறுி றேத்துள் 
5.பாி                                  
6.சுட்டு                               
7.ணிசா றேத்து  

 

அகு - I.  

நணிபநஔர. 
ஓிலடக்பாட்ம் அடக்பாட்ம் 
ஆக்ி ால. 
அகு-II.  
குபெபாாக்ஔினாம். 
குபஓர் துணாஞலக் ண்டு 
ஙர்ப்னடம்  அலந்து. 
அகு- III. 

ாானிப திவ்னப் ிபந்தம். 
குபஓஞ ஆழ்ணார் ால்ள் 

அகு -IV.  

சொல் இக்ஔணம்  

1.வஓால் ணிக்ம்       
2.கும், ாம் 
3.வர்ச்வஓால் ணிலசச்வஓால் 
இலச்வஓால் உரிச்வஓால்.          
4.இற்வஓால் , ிரிவஓால், 

ிலஓச்வஓால், ணவஓால்  
5.வாலச் வஓாற்ள் 
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                    அஔானூறு 

           

                                                    ஓங் இக்ிங்ில் என்டாச ட்டுத்வால 
தல்றள் என்று அஙானூறு. இது என அத்ிச தல்.சபண இலச 
அப்ாட்டு சறம் அம் சறம் கூறுணர். இந்தில் 400 ால்ள் 
உள்ச.இலண அலசத்தும் ஆஓிரிப்ாணால் ஆசலண.குடிஞ்ஓி, னல்ல, 

ஜனம், வஙய்ல், ால ஆி அன்ின் ந்ிலறக்குரி 400 ால்ள் 
இம்வற்றுள்ச. 

இந்தில், 

• ாலத் ிலில் 200 ால்றம் 

• குடிஞ்ஓித் ிசில் 80 ால்றம் 

• னல்லத் ிலில் 40 ால்றம் 

• ஜனத் ிலில் 40 ால்றம் 

• வஙய்ல் ிலில் 40 ால்றம் 

இம் வற்றுள்ச.இந்தலத் வாகுத்ணர் ஜதுலஞ உப்னரிக்குடிக்ிார் 
ஜசார் உனத்ிஞ ஓன்ஜசார் ஆணார். 

                                 1      குிஞ்ெி 

 ஜி வல் ித் ஜாரிப் ித்ித்துக் 

 வால் அன ஙிலஇ வல் ர் ஜ னலச் 

 வஓவ் வணரிந் உடறேம் வாறேங் ல ஜலக் ண், 

 ிர் ர் பஜசி, ஜாஅபாப! 

5 ஙாடு ணடம் கூஞ, ஙாஞ்ஓில் துஞ்ஓ, 

 பால ஙீடி லது அறு ால, 
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 குன்று ண்ன்ச பாட், ாலணனேம் 

 வஓன்று பஓக்ல்ாப் னள், உள் இல் 

 ன்றூழ் ணின்கும் ஙிலட ணஓீி, 

10 வனம் வல் வாிந் ஜ லணலட, 

 ல்பார் உணந் உணல ல்ாம் 

 ன்னுள் வய்ந்ற்பட பஓண் இல 

 ஏங்ித் பான்றும் உர் ணலஞ 

 ணான் பாய் வணற்ன் ணந்ஜாபட 

 தரநஔன் யரபவு நிந்தரந பதாமி தரநஔட்குச் சொல்ினது 

            .-    ஔிர் 

 . 

                                     2 னல்ர 

 னல்ல லணந் தலச பான்ட, இல்வஜாடு 

 லங் ாற் வான்லட வஜன் ிி அணி, 

 இனம்ன ிரித்ன்ச ஜா இன ஜனப்ின், 

 ஞல் அணல் அல, இஞல, வடிப், 

5 ஜர்ந் காம் னம்ன னடக்வாடுப், 

 னணி ணாசம் ழ் உலட ஓிடி, 

 ார் வஓய்ன்பட, ணின் வறு ாசம். 

 குஞங்கு உலப் வாிந் வாய்சுணற் னஞணி, 

 ஙஞம்ன ஆர்த்ன்ச, ணாங்கு ணள்ன அரி, 
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10 னத் வாங்ர்த் துலவாடு ணிந் 

 ாது உண் டலண பதுடல் அஞ்ஓி, 

 ஜி ஙா ஆர்த் ஜாண் ணிலசத் பஞன், 

     உணக்ாண் பான்றும் குறும்வாலட ஙான் 

              டங்கு இலஓ ணிணின் உடந்லக் குாது, 

15 வஙடும் வனங் குன்டத்து அஜன்ட ாந்ட் 

 பாது அணிழ் அரின் ஙாறும் 

 ஆய் வாடி அரிலண! ஙின் ஜாண் ஙம் ர்ந்ப. 

 பதாமி தரநஔரப் ருயங் ஔாட்டி யற்னறுத்தினது. 

             - குறுங்குடி    நருதார் 

 

                                        3 நருதம் 

 ஙானேல னது ஙீர்க் ித் ாஜலஞத் 

 ாின் அல்ி அணிர் இழ் னலஞனேம், 

 ஜாசு இல் அங்ல, ஜி ஜனள் அவ் ணாய், 

 ஙாவணாடு ஙணிா ஙலடு ீம் வஓால், 

5 ாணனம் ணிலனேம் வாந்வாடிப் னல்ணலச, 

 பர் ணங்கு வனணில், ஜிபாற் ண்ப! 

 கூர் ிற்று அரிலண குறுிசள்; ாணனம் 

 ாணுஙர் இன்லஜின், வஓத்சள் பி, 

 வாங்ம் சுஜந் னண் ாங்கு இ னல, 
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10 ''ணனஜா, ன் உிர்!'' சப் வரிது உணந்து, 

 வாண்சள் ஙின்படாட் ண்டு, ஙிலச் வஓல்பன், 

 ''ஜாசு இல் குறுஜள்! ணன் பதுற்டலச? 

 ஙீனேம் ால இணற்கு?'' ச, ான் ற் 

 லஞ, ணந்து ணிலஞணவசன் லணஇ 

15 ற உம்டுஙரின் ணிழ்ந்து, ஙிம் ிலா, 

 ஙாி ஙின்படாள் ஙில ண்டு, ானும் 

 பிவசன் அல்வபசா ஜிழ்ங! ணாசத்து 

 அங்கு அனங் றள் அன்பசாள் ஙின் 

 ஜன் ாய் ஆல் னலஞணது ஆங்கு சபண? 

 பத்ரதனர் பெரினிின்றும் யந்த தரநஔன், ''னாரபயும் அிபனன்''                                                  

என்ாற்குத் தரநஔள் சொல்ினது. –   ொஔாொர் 

 

                                     4  சய்தல் 

 ாசறம் டாது; ினேம் கூடாது; 

 பன் இஜிர் ஙறு ஜர்ப் னன்லசனேம் வஜாிாது; 

 என ஙின் அல்து ிடிது ாதும் இபச; 

 இனங் ி ஜர்ந் ண் பால் வஙய்ல் 

5 ஜழ் இழ் ஙாற்டம் அஜிழ்து ச ஙலஓஇ, 

 ண் ாது ஊி ணண்டிசம் ி ஓிடந்து, 

 லடஇ னம் துலடணலச, ஙீப, 
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 வஓால்ல் பணண்டுஜால் அண! ல்ால் 

 லலஅம் டுஓிலச வ்ணவஜாடு அஓாஅம் 

10 ற் ஓிறு ாக்ல ாஜர் வலவாடு 

 பாட்டுஜீன் ணங்கும் பணட்ம் ஜடி ஞப்ின் 

 வணள் இடாக் சறம் ஙள்வன் ாஜத்து, 

 ''ஙின் உறு ணிறேஜம் லந்பாள் 

 ன் உறு ணிறேஜம் ஙீந்துபஜா!'' சபண. 

 தரநஔள் ஔாநம் நிக்ஔ ஔமிடர் ஔியினாற் சொற்து. – 

            நதுரபக்    ஔள்ிற் ஔரடனத்தன் சயண்ணாஔார் 

 

                                               5 ார 

 ணம் வறே ின ஙர்ப் ந்து ஓிடிது டிினும், 

 இந் துல ஆவஜாடு ங்கு உன் ஆடினும், 

 ''உங்ின்று, அன்லச! ன் வஜய்'' ன்று அலஓஇ, 

 ஜங்கு ணிர் வாடித் தள், ண்வச, 

5 னங்ிசள் ணினேம்ஜன்பச! இசிப, 

 வாடி ஜாண் சுற்டனம் ம்னள் உள்ாள், 

 வஙடு வஜாித் ந்ல அனங் டி ஙீணி, 

 வஙாதுஜான் வஙஞ்சு அடப் வற்ட ன் 

 ஓிறு னதுக்குலடணி ஓிம்ன ஆர் ஓீடடி 

10 ணல்வால், வஓல்த் ாபஜ ல்வச 
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 ஊர் றேந்ன்ச உன வறே வஓணின், 

 ஙீர் இல் அத்த்து ஆர் இல, ஜடுத், 

 வாடுங் பால் உஜர், டு வி வள் ணிி 

 வஙடும் வனங் குன்டத்து இஜிழ் வா இம்னம், 

15 டுங் ிர் ினி, பணய் ில், ிடங்ல், 

 வனங் ிறு உரிஞ்ஓி ஜண்அலஞ ாஅத்து 

 அனஞ் சுஞக் ணல அர் டு ஜனங்ின், 

 ஙீள் அலஞ இணத்து ஊழ் ி ல் ஜர், 

 ணிறத் லக்வாண்  ணிடல் னெதூர், 

20 வஙய் உஜிழ் சுரின் ால் வாஞச் ஓில்ி, 

 லணகுறு ஜீசின் பான்றும் 

 லஜ டு ஜா ஜல ணிங்ி சுஞபச? 

 நஔட்பாக்ஔின செயிித்தாய் சொல்ினது. – ஔனநார் 
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                                                              நதுரபக் ஔாஞ்ெி 

(லாங்ாசத்துச் வஓனவணன்ட ாண்டின் வஙடுஞ்வஓிலச 

ஜாங்குடி ஜனசார் ாடிது) 

       ஜதுலஞக் ாஞ்ஓி ,  த்துப்ாட்டில் ஆடாணா இம் வற்றுள்  என 
தாகும் த்துப்ாட்டில் உள் தல்ில் அி அடிால் ஆச தல் 
இதுபண ஆகும். இன் ஆஓிரிர் ஜாங்குடி ஜனசார்.இன் ாட்டுலத் 
லணன் லாங்ாசத்துச் வஓனவணன்ட ாண்டின் வஙடுஞ்வஓின் 
ஆணான். 

இணன் , இந்ஙாட்டின் னடினேல பணந்ன் ஜட்டுஜன்டி னத்ஜிழ் ணல் 
வனம் னணனும் ஆணான்.  

                       இந்தின் ணாிா டத்ா ஈஞாிஞம் 
ஆண்டுறக்கு னன்ன இனந் ஜி ஜாண்னம் , ஆட்ஓி னலடலஜனேம் , 

ஆட்ஓிப் னரிபணாரின் அடம் ிடம்ா ஜாட்ஓினேம் உிபசார்க்கு 
உர்த்ப்டுிடது. 

 

இனற்ரஔ யம் 

ஏங்குிலஞ ணின் ஞப்ின் 

எி னந்ஙீர் ணஞம்ன ஆ, 

பன் தூங்கும் உர் ஓிலஜ 

ஜல ஙாடி ணில் காத்து, 

ண ஜாிஞத்ான் ணி வாட், 

ணில் ஙாள்ஜீன் வஙடி எறே, 

ல் வஓய்னேம் வஓஞ் காிறும் 

இஞறச் வஓய்னேம் வணண் ிங்றம், 

லஜ ீர்ந்து ிர்ந்து ணிங், 

ஜல வாில் உண, ஜாிஞம் வாறேக், 
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வாடுப்ின் ஆிஞம் ணித்ிது ணில, 

ஙினும் ஜஞனும் ன் ிர்ன ஙந், 

 

செனற்ரஔச் செமிப்ன ிர 

பஙாய் இந்து பஙாக்கு ணிங்; 

பஜ , ஜிப் வாிந் 

ஏங்கு ஙில ணக் ிறு; 

ண்டு ண்ாக் ட்கு இன்த்து, 

உண்டு ண்ா ஜிகு ணத்ான், 

உர் னரிஜ ணிறேத் வனணில், 

வாய் அடிா, ணாய்வஜாிால் 

னழ் ஙிலடந், ஙல் ஜாந்வஞாடு 

ஙல் ஊி அடிப் ஞ, 

ல் வணள்ம் ஜீக்கூட, 

உம் ஆண் உர்ந்பார் ஜன! 

 

 

அஔத்தினரின் யமியந்த ொன்பான் 

ிக் பாட் ிற்றுக் குறேம்ின் 

ஙிம் ணாய்ப் வய் பய் ஜிர் 

இல எி இஜிழ் துங்லச் ஓீர்ப் 
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ில னைம் றேந்து ஆ, 

அஞ்சு ணந் பார்க்த்ான், 

ஆண் ல அங்கு அடுப்ின், 

ண பணந்ர் எண் குனி 

ஓிசத் ீின் வர்ன வாங், 

வடல் அனங் டுந் துப்ின், 

ணிடல் ணிங்ி ணிறேச் சூர்ப்ின், 

வாடித் பாள் ல துடுப்ன ஆ 

ஆடுற்ட ஊன் பஓாறு, 

வஙடி அடிந் டி ணாறணன் 

அடி எதுங்ிப் ின் வஞாப் 

லபார்க்கு னனகு அஞ, 

அஜர் க்கும் ணின் ாலச 

வன்சணன் வரி துன் அனந் துப்ின் 

வாள் னது றள் ின்சர் பஜ, 

ணலஞத் ாழ் அனணிப் வானப்ின் வானங! 

 

சடிபனாின் பார்த் திரந 

இன வன பணந்வஞாடு பணிர் ஓாப் 

வானது, அணலஞச் வஓன வணன்றும், 

இங்கு அனணி ணலஞ ஙீந்ி, 
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சுஞம் பாழ்ந் இல் ஆற்டல், 

உர்ந்து ஏங்ி ணிறேச் ஓிடப்ின், 

ஙிம் ந் பர் உணி, 

வாந் ார் ஜார்ின், வஙடிபான் உம்ல்! 

 

சாருர்க்கு னார னதின ரிசுஔரப் ாண்டினன் சஔாடுத்தல் 

என ஓார், ணிற ஙின்ட ணில் ஆங்ண் 

னறத் பாள் னஞண் வானஙர்க்கு, 

உன வறே வனஞ் ஓிடப்ின் 

இன வர்ப் பர் ஆவஜாடு 

இங்கு ஜனப்ின் ிறு வாடுத்தும், 

வாந் ாஜலஞப் னச் சூட்டினேம், 

ஙம் ஓான்ட ம் ஓிறும் 

ல் குட்டுணர் வணல் பாபண! 

 

தரனாங்ஔாத்தில் ரஔயர்ஔர சயன்ரந 

ஜீக்கூறும், 

ணில் பஜணல் ணிறேச் வஓல்ணத்து, 

இன ணலான், இலஓ ஓான்ட, 

ஓிறுகுடிப் வனந் வாறேணர், 

குடி வீஇ ஙால் ஙிணவஞாடு, 
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வான்று வஜாிந்து, வாில் பட் 

ால் ன்சக் டிது உஞாஅய், 

ஙாடு வ ரி ஞப்ி, 

ஆங்ாசத்து அஞ்சுணஞ இறுத்து, 

அஞசு  அஜர் உக்ி, 

னஞசு வாண்டு ம் பணட் 

அடு ிடல் உர் னழ் பணந்ப! 

 

சஔாற்ரஔக்குத் தரயன் 

ஙட்ணர் குடி உர்க்குலண; 

வஓற்டணர் அஞசு வர்க்குலண; 

பர் உத்து பஜந் பான்டிச் 

ஓீனல ணிறேச் ஓிடப்ின், 

ணிலந்து னிர்ந் ணிறே னத்ின், 

இங்கு ணல, இனஞ் பஓரி, 

ள் வாண்டிக் குடிப் ாக்த்து, 

ஙல் வாற்லபார் ஙலஓப் வானங! 

 

செமினன் பதயரப சயன்ரந 

வஓற்ட வவ்ணர் ங்த் லச்வஓன்று, 

அஞ்சு ணஞத் ட்கும் அங்குலத் துப்ின், 
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பாழ் ஊஉன் குலடக் வாறே ணல்ஓி, 

னற ணில், வாி கூலண, 

என்று வஜாி, எி இனப்ின், 

வன் ஞணர் பார் பட! 

 

ரஔயபது ாட்ரடக் ரஔக்சஔாண்ட சயற்ி 

அரி ல்ாம் ிிசின் வாண்டு, 

உரி ல்ாம் ஏம்ாது ணஓீி, 

ஙசி னன்று உலடதும் ன்சாது, ற்று றேந்து, 

சி ணார் ஓிலஜக் ாசம் பாி, 

அ ஙாடு னக்கு, அணர் அனப்ம் வணௌணி, 

ாண்டு  ி பணண்டு னத்து இறுத்து, 

பஜம் ஜரீஇ வணல் பார்க் குனஓில்! 

 

உரஔச் ெிப்ன ஆண்டு நரந்பதார் ர் எல் 

ணாப் வனக்த்து அடா ார், 

அித்து ஆசாக் வாறேந் ிற்டி 

இித்து, ஆசாப்  வஓான்டி, 

உண்டு, ஆசாக் கூர் ஙடணின் 

ின்று, ஆசா இச லணல் 

ஙின் டுக்ல்ா எண் ல் வணறுக்லப் 
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ன் அடற அடிா ணம் வறே ின ஙர் 

ஙஞம்ின் னஞறம் ஙம் ணன னஞற்ஓி 

ணிடிர் ணறுங் லக் குறுந் வாடி வஓடிப் 

ார் உணப்க் ிறு  ரீஇ, 

ந்பார் உணப் ில்  லஇ, 

ஜடம் ங்த் லச் வஓன்று, 

ணாள் உந்து, அன் ாள் ணாழ்த்ி, 

ஙாள் ஈண்டி ஙல் அணர்க்குத் 

பபஞாடு ஜா ஓிடி, 

சூடுற்ட சுர்ப் னணின், 

ாடு னர்ந் ஙறுஞ் ஓாந்ின், 

ணிறேஜி வரிபார் சுற்டம் ஆ, 

ள்ின் இனம் லக்ம் வஓ உண்டு, 

ிந்பார் பம் ம் ணி ஙப், 

ிார் பம் ித்துத் ிலட வாண்ஜார், 

னந்து டக்ல்ாப் ார்ணல் ாஓலடப் 

டு ண் னஞஓம் ால இம், 

வணடி க் ந்து, பணண்டு னத்து இறுத், 

ல வறே வனந் ிடல், ல் பணல் ஜன்சர், 

லஞ வானது இஞங்கும், லச இன னந்ஙீர்த் 

ிலஞ இடு ஜினும் பஞ,உலஞ வஓ 
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ஜர் ல உம் ஆண்டு, ிந்பாபஞ! 

நதுரப நாஔரின் அரநப்னம் ஔாட்ெிஔளும் 

ாண்டி ாட்டிற்கு டுயண் அரநந்து யிங்குதல் 

னற இஜிறேம், அல் ஆங்ண், 

ணிற ஙின்ட ணில் ஜறுின், 

துங்ல, அம் றைஉணின், ஜம் ஜழ் பஓரி, 

இன் ி ார், குறைஉப்  ின்று, ஆங்கு, 

 

சரும்ாணர் யாழும் இருக்ரஔ 

ல ா, உர் ஓிலஜத்து, 

ஜில் அறம், ஜி வாங்ர், 

ஜந்ி ஆ, ஜா ணிசும்ன உந்து 

னங்கு ால் வான ஜஞம் ில் ாணின், 

இங்கு னசல் வாித் வணண் லக் குணற ஜல் 

ான் வாில் ீஇ அலலஞபாறும், 

ாது சூழ் பாங்ின் ன ஜர் ாஅய், 

பாலின் எறேகும் ணிரி ஙீர் ஙல் ணஞல், 

அணிர் அடல், லணலத் துலட துலட பாறும் 

ல் பணறு னத் ிஞள் ண்ல சுற்டி, 

அறேந்துட்டினந் வனம்ாண் இனக்லனேம் 
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அஔமியும் நதிலும் சற்று, நாடங்ஔள் ஒங்ஔி ிற்ல் 

ஙினும் ணனும் ண்டு அலஜல்ா 

ணிங்கு வனந் ினணின் ஜாச ணிடல் பணள் 

அறேம்ில் அன்ச, ஙாடு இந்சனம், 

வாறேம் ல் ி குடி இந்சனம், 

வான்று றுத்து உலடனேம் துப்னத் ஞ ணந், 

அண்ல் ாலச, அடு பார் பணந்ர் 

இன் இலஓ னஞஓம் இலப் னத்து எி, 

ல் ஜாறு ஏட்டி, வர் னடம் வற்று, 

ஜண் உட ஆழ்ந் ஜி ஙீர்க் ிங்ின், 

ணிண் உட ஏங்ி ல் லப் னரிலஓ, 

வால் ணி ஙிலஇ, அங்குல வஙடு ஙில, 

வஙய் க் ரிந் ிண் பார்க் ணின், 

ஜல ஆடும் ஜலின் ஙிணந் ஜாவஜாடு, 

லணல அன்ச ணக்குல ணாில், 

ணல வட றேந்து ணாசம் னெழ்ி, 

ஓில்ாற்று இலஓக்கும் ல் னல ஙல் இல், 

ாறு ிந்ன்ச அல் வஙடுந் வனணில் 

 

ல் யரஔக் சஔாடிஔள் 

ல் பணறு குாஅத்து இலஓ றேந்து எிப், 
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ஜா ால் டுத் னந்ஙீர் பா 

னங்கு இலஓ ஙன் ல அலடணசர் தண, 

ம் குலந்ன்ச இம் வாட்டு, இஜிழ் இலஓ 

ஜிழ்ந்பார் ஆடும் ி வாள் சும்லஜ 

 

பஔானில்ஔில் அந்தி யிமா 

ஙீனம் ஙினும் ீனேம் ணினேம் 

ஜா ணிசும்பாடு ந்து உன் இற்டி 

ஜறே ணாள் வஙடிபான் லணன் ஆ, 

ஜாசு அட ணிங்ி ாக்லர், சூழ் சுர் 

ணாாப் னணின், இலஜா ஙாட்த்து, 

ஙாற்ட உணின், உன வறே வரிபார்க்கு, 

ஜாற்று அன ஜஞின் உர் ி வாடுஜார், 

அந்ி ணிணில் தூரிம் டங் 

 

யபீர்ஔள் நன்ர யாழ்த்துதல் 

ணன னசல் ல் ஓிலட டுப், இல அறுத்து, 

என்சார் ஏட்டி வஓனப் னல் ஜடணர் 

ணாள் ணம் னர்ந் ஙின் ாள் ணம் ணாழ்த் 
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ெிந்த யபீர் னதிபனாரபக் சஔாணப நன்ன் ணித்தல் 

'ணில்லக் லணஇக், லாங்கு ஜார்ின் 

ஜா ாங்கு றுழ்த் பாள் ஜடணர்த் ம்ஜின்; 

ல் இடித்து இற்டி இட்டு ணாய்க் ிங்ிச 

ஙல் ில் உந் வஓல்ணர்த் ம்ஜின்; 

வால் ற்றுப் லந் பால் ஓீணாது பார்த் 

ஜாக் ண் னஞஓம் ஏற இ டங், 

ரி ஙிஜிர்ந்ன்ச ாலச ஙாப்ண், 

வன ஙல் ாலச பார்க்த்து எி, 

ணிறேஜி ணழீ்ந் குரிஓிர்த் ம்ஜின்; 

னலஞபார்க்குத் வாடுத் வாம் னந் தும்ல, 

"ஙீர் ார்?" ன்சாது, னலட னதுன சூட்டி, 

ாழ் ஜண்டு ஃவஜாடு ல அலக் ங்ி, 

ிரின இல அரிந் ஙிடம் ஓில ணத்து, 

ணாசத்து அன்ச ண ஙர் வாற், 

பஙான் குடட்டு அன்ச ஊன் ஓாய் ஜார்ின், 

உர்ந் உணி ஊக்ர்த் ம்ஜின்; 

ஙிணந் ாலசக்  ஙிலஞ ணர்ந் 

னர்ந் ஓாந்ின் ணிஞறப் னந் வரில் 

வனஞ் வஓய் ஆணர்த் ம்ஜின்; ிடனம் 

ாணனம் ணன; பசானம் ம்!' ச 
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நன்து சருங் சஔாரட 

'ணலஞா ணாில் வஓடாஅது' இனந்து, 

'ார் ணன! ாட்டிர் ணன! 

ார்ப் னணவஞாடு ணிரிர் ணன!" ச 

இனங் ில னஞக்கும் இஞணர்க்கு ல்ாம் 

வாடுஞ்ஓி வஙடுந் பர் ிற்வடாடும் ணஓீி 

 

நன்ர யாழ்த்துதல் 

ம்பாறும் ள் அரிப், 

ஜஞம்பாறும் லஜ ணழீ்ப், 

ஙி ஊன் சுட்டு உனக்கு அலஜ, 

வஙய் சிந்து ணலட ஆர்ப், 

குனொஉக் குய்ப் னல ஜல ஜங்குின் 

ஞந்து பான்டா, ணில் ஙஞால், 

ல் ஓால னது குடுஜிின், 

ஙல் பணள்ணித் துலட பாி 

வால் ஆல ஙல் ஆஓிரிர் 

னர் கூட்டு உண் னழ் ஓால் ஓிடப்ின், 

ஙிம் ன ினணின் வஙடிபான் பா, 

ணிப்னம், ஓால்னம், வஓம்லஜ ஓான்படார் 

ர் ணாய்ப் னர் அறு ஓிடப்ின் பான்டி, 



27 
 

அரி ந்து குடி அற்டி, 

வரி ற்று இலஓ ணிக்ி, 

னந்ஙீர் ஙாப்ண் காிறு பாறம், 

ல் ஜீன் ஙடுணண் ிங்ள் பாறம், 

னத் சுற்டவஜாடு வாிந்து, இசிது ணிங்ி, 

வாய்ா ஙல் இலஓ ஙிறுத் னலச ார்ப் 

வனம் வர் ஜாடன் லணசா, 

ந்து அடு ணாய்ணாள் இம் ல் பாஓர், 

இல் வஙடி ஜஞின் ஙின் ணாய்வஜாி பட், 

வாம் னண் ணர் உட்ப் னழ்ந் 

ஜடம் ஜிகு ஓிடப்ின் குறு ஙி ஜன்சர் 

அணனம், ிடனம், துணன்டி, 

வாற்ன ணிங்கு னழ் அலண ஙிற் னழ்ந்து த், 

இங்கு இல ஜிர் வாங் த்து ந்ி 

ஜம் ஜழ் படல் ஜடுப், ஙாறம் 

ஜிழ்ந்து இசிது உலடஜி, வனஜ 

!ணலஞந்து ஙீ வற்ட ஙல் ஊிலப! 
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                                             ாடினார் 

                  ஙாடிார் ிவசண்ீழ்க்க்கு தல்றள் என்டாகும்.ஙான்கு 

     அடில உல வணண்ாக்ால் அலஜந் ணிறேஜி தல் ஆின் 

     ஙாடிார் சச் ஓிடப்ித்து ணங்ப்டுிடது. ஓஜச் ஓான்படார் ர் 

     ாடி ஙானூறு ால்லப் துஜசார் அிாஞம், இல், ால் சப் 

     ாகுாடு வஓய்து வாகுத்து உலஞ ணகுத்துள்ார். 

               இந்தல் ினக்குடள் அலஜப்ிலசஎட்டிப 

        அடம் வானள் இன்ம் ன் னப்ாா ணிங்குின்டது. 

       அசால்ான் , 

                 ‘ ஆறம் பணறம் ல்றக்கு உறுி 

                   ஙாறம் இஞண்டும் வஓால்றக்கு உறுி' 

      ன்ட வஜாிால் இந்தின் ஓிடப்ன உர்த்ப்டுிடது. 

            ‘ குஜிழ்ச் வஓால்னலஜ ஙாிஞண்டில்’ ன்து எலணாரின் 

       அன வஜாிாகும். 

 

                                    1    அன் யியுறுத்தல் 

னம்ன ஆட்டி, ட்டி ஓிறுாலக் வாண்ார் 

துனம்ன றேந்து பணங்ால் துர் ஆண்டு உணார்;- 

ணனந்ி உம்ின் ன் வாண்ார், கூற்டம் 

ணனங்ால் ரிணது இர். 
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                    2  ெிம் இன்ரந 

வஙடுங் ாம் ஏடினும், ஙீஓர் வணகுி 

வடும் ாம் இன்டிப் ஞக்கும்; அடும் ால 

ஙீர் வாண் வணப்ம்பால் ாபச ினேபஜ 

ஓீர் வாண் ஓான்படார் ஓிசம். 

                         3.  சநய்ம்ரந 

ஙல் ஆணின் ன்றுஆின், ஙாகும் ணில வறூஉம்; 

ல்ாபஞ ஆினும், வஓல்ணர் ணாய்ச் வஓால் வஓல்றம். 

னல் ஈஞப் பாழ்ின் உபணபால் ஜீது ஆடி, 

வஓல்ாணாம், ஙல்கூர்ந்ார் வஓால். 

                                        4  ஔல்யி 

குஞ்ஓி அகும், வாடுந் ாலசக் பாட்கும், 

ஜஞ்ஓள் அகும், அகு அல்; வஙஞ்ஓத்து, 

'ஙல்ம் ாம்' ன்னும் ஙடுற ஙிலலஜால், 

ல்ணி அப அகு. 

 

                                    5 ல்ிம் பெர்தல் 

ஜசத்ால் ஜறு இபஞனும், ாம் பஓர்ந் 

இசத்ால் இப் டுணர்;-னசத்து 

வணடி ஜழ் ஓந்சனம் பணங்லனேம் பணபஜ 

டி னசம் ீப்ட்க்  ால். 
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                 இக்ஔணம் – எழுத்து 

எழுத்து: 

             ஙாம் பசுணல ணரி ணடிணில் றேதுணது றேத்து சப்டும். 
அது னல் றேத்து, ஓார்வறேத்து ச இனணலப்டும். 

னதல் எழுத்துஔள்: 

            ிட றேத்துள் பான்ட அடிப்லா உள் றேத்துள் 
னல் றேத்துள் சப்டும். அவ்ணலில் உிர் றேத்துள் ன்சிஞண்டும் 
வஜய்வறேத்துள் ிவசட்டும் ஆி னப்து றேத்துறம் னல் 
றேத்துள் சப்டும். 

உனிர் எழுத்துஔள்: 

               பணற்று எிின் துலின்டித் ாபச இங்கும் 
றேத்துள் உிர்றேத்துள்ஆகும்.ஙஜதுஉில்உள் உிர் ாபச இங்ி 
உலனேம் இக்குணது பால் உிர் றேத்துள் வஜய்வறேத்துபாடு 
பஓர்ந்து அணற்லடனேம் இக்குணால் உிர் றேத்துள் சப்டுிடது. 

அரயனாய: 

                  அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,,,,எ,ஏ,ஐ -  இப்ன்சிஞண்டு 
றேத்துறம் உிர் றேத்துள் ஆகும். இவ்றிர் றேத்துள் குடில், வஙடில் 
ச இஞண்ாப் ிரிக்ப்ட்டுள்து. 

குில்: 

              அ,இ,உ,,எ – இலண ந்தும் குறுி அணில் என ஜாத்ிலஞ 
அற உச்ஓரிக்ப்டுணால் குற்வடறேத்துள் சப்டுிடது.. 

சடில்: 

           ஆ,ஈ,ஊ,,ஏ,,ஐ -  இலண றேம் இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அற 
ஙீண்டு எிப்ால் வஙட்வறேத்துள் சப்டுிடது. 
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சநய்சனழுத்துஔள்: 

               ாபச சித்து இங்ாது உிர் றேத்துின் துலபாடு  
இங்கும் றேத்துள் வஜய்வறேத்துள் 

சப்டும். 

அரயனாய: 

               க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன் – இலண ிவசட்டும் 
வஜய் றேத்துள் ஆகும். 

சநய் எழுத்துஔின் யரஔஔள்: 

              எிக்கும் ன்லஜல அடிப்லாக் வாண்டு வஜய் 
றேத்துள் னென்று ணலப்டும். 

அரயனாய: 

         ணல்ிசம், வஜல்ிசம், இலிசம் – ச வஜய்வறேத்துள் 
னென்று ணலப்டும். வஜய் றேத்துள் ிவசட்டும் அலஞ ஜாத்ிலஞ அற 
எிக்கும். 

யல்ிம்: 

            க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் -ஆி ஆறு றேத்துறம் ணிலஜாச 
ஏலஓனேன் எிக்ப்டுின்டச..சபண இவ்வணறேத்துல ணல்ிசம் 
ன்ர். 

சநல்ிம்: 

            ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் – ஆி ஆறு றேத்துறம் வஜன்லஜாச 
ஏலஓனேன் எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணறேத்துல வஜல்ிசம் 
ன்ர். இணற்லட உச்ஓரிக்கும் பாது னெக்ின் ணிாக் ாற்று 
வணிப்டுணால் னெக்வாிள் ன்றும் கூறுணர். 
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இரடனிம்: 

            ய் ,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் – ஆி ஆறு றேத்துறம் ணன்லஜாறம் 
அல்ாஜல் வஜன்லஜாறம் அல்ாஜல் இலப்ட் ஏலஓனேன் 
எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணறேத்துல இலிசம் ன்ர். 

ொர்சழுத்துஔள்: 

             னல் றேத்துாச உிர் றேத்துலனேம் வஜய் 
றேத்துலனேம் ஓார்ந்து ிடக்கும் றேத்துள் ஓார்வறேத்துள் சப்டும். 

யரஔஔள்: 

ஓார்வறேத்துள் த்து ணலப்டும். 

அலணாணச: 

1.உிர்வஜய் றேத்து 

2.ஆய் றேத்து 

3.உிஞவல 

4.எற்டவல 

5.குற்டிறஞம் 

6.குற்டிிஞம் 

7.ாஞக் குறுக்ம் 

8.ஐாஞக் குறுக்ம் 

9.ஜஞக் குறுக்ம் 

10.ஆய்க் குறுக்ம் 

உிர்வஜய் றேத்து: 
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              உிர் றேத்துள் ன்சிஞண்டும் வஜய் றேத்துள் 
ிவசட்டுனும் பஓர்ந்து ிடக்கும் 216 றேத்துறம் உிர்வஜய் றேத்துள் 
ஆகும். அவ்ணாறு பஓர்ந்து  உனணாச உிர்வஜய் றேத்துள் உிர் 
றேத்துின் எி (ஜாத்ிலஞ) அலணப வறும். 

        (-டு) க்+அ= (என ஜாத்ிலஞ) 

                    க்+ஆ=ா (இஞண்டு ஜாத்ிலஞ) 

ஆய்தம்: 

              னென்று னள்ிலக் வாண் என ணரி ணடிணம் ஆய் 
றேத்ாகும்.இற்குத் சிஙில, னள்ி றேத்து, அடுப்வறேத்து ன்ட 
வர்றம் உண்டு. இவ்வணறேத்து ப்வாறேதும் வஓால்ின் இலிபப 
ணனம். 

(-டு) அஃது, ஃகு. 

அசரட: 

             வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணனம் 
றேத்துள் ஓி பஙஞங்ில் ஜக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து ஙீண்டு 
எிக்கும்.அவ்ணாறு எிப்ற்கு அவல ன்று வர். 

யரஔஔள்: 

         உிஞவல,எற்டவல ச அவல இனணலப்டும். 

உனிபசரட: 

             1.வஓய்னேிலஓ அவல 

               2.இன்சிலஓ அவல 

               3.வஓால்ிலஓ அவல 

ச உிஞவல னெணலப்டும். 
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செய்யுிரெ அசரட: 

             வஓய்னேில் ஏலஓ குலடனேம் பாது அவ்பணாலஓல ஙிலடற 
வஓய் வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணனம் 
வஙட்வறேத்துள், ஜக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து ஙீண்டு 
எிக்கும். வஙட்வறேத்துள் அவடுத்து ணனணலக் குடிக் அன் குடில் 
வஙட்வறேத்ல அடுத்து றேப்டும். இலச இலஓஙிலட அவல 
ன்றும் கூறுணர். 

(-டு)  ஆஅதும் ன்னுஜணர் 

              வய்ணம் வாாஅள் 

               ஙல் ாஅ 

இன்ிரெ அசரட: 

               வஓய்னேில் ஏலஓ குலடா பாதும்,இசி ஏலஓலத் 
னம் வானட்டு என குடில் வஙடிா அவடுத்து ணனணது இன்சிலஓ 
அவல சப்டும். 

(-டு) வடுப்தூஉம் 

      துன்னறூஉம் 

சொல்ிரெ அசரட: 

        வஓய்னேில் ணனம் என வஓால்ின் வானல ஜாற்ட வஙட்வறேத்து 
அவடுத்து ணனணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 

(-டு)உஞசலஓஇ உள்ம் துலாச் வஓன்டார். 

இக் குடில் ணனம் ஙலஓ ன்ட வஓால் ணினப்ம் ன்ட வர்ச் வஓால்லக் 
குடிக்ிடது. ஆசால் ஙலஓஇ ன்று அவடுத்து ணனம் பாது ணினம்ி 
ன்று ணிலசச்வஓால்ா  ஜாறுிடது. இவ்ணாறு என வஓால்ின் வானல 
ஜாற்ட அவடுத்து ணனணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 
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ற்சரட: 

வஓய்னேில் ஏலஓ குலடனேம் பாது வஓால்ின் இலிறஜ இறுிிறம் 
ணனம்  ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,வ்,ய்,ல்,ள் த்து எற்வடறேத்துறம் ஆய் றேத்தும் 
அவ்பணாலஓல ஙிலடக் அவடுத்து ணனம். அலண அவடுத்து 
ணனணலக் குடிக் அவ்வணாற்வடறேத்துப ஜீண்டும் றேப்டும்.இவ்ணாறு 
எற்வடறேத்துள் அவடுத்து ணனணது எற்டவல சப்டும். 

   -டு:   இங்ங்கு வணண்ிலட – இலில் 

                  ஜங்ங் ந்                  - இறுிில் 

                  ஃஃிங்ி                    - இலில் 

குற்ினலுஔபம்: 

                      க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் – னும் ஆறு ணல்ிச வஜய்றனும் 
பஓர்ந்து ணனம்  ‘ உ' ஞம் அாணது கு,சு,டு,து,ன,று – வஓால்ின் இறுிில் 
ணனம் பாது சக்குரி என ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து அலஞ 
ஜாத்ிலஞ அணில் எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ' உ’ஞம் 
குற்டிறஞம் சப்டுிடது. 

             குற்டிறஞச் வஓால்ின் இறுி றேத்ின் அடுத் றேத்ல 
பஙாக் இக்குற்டிறஞம் ஆறு ணலப்டும். 

அரயனாய: 

1.ணன்வார்க் குற்டிறஞம் – ாக்கு, ட்டு 

2.வஜன்வார்க் குற்டிறஞம் – ஓங்கு , ஆண்டு 

3. இலத்வார்க் குற்டிறஞம் – ஜார்ன , ஓால்ன 

4.உிர்த்வார்க் குற்டிறஞம் – ணஞகு, கு 

5.வஙடில்வார்க் குற்டிறஞம் – ஙாடு, ாசு 

6.ஆய்த்வார் குற்டிறஞம் – அஃது, ஃகு 
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குற்ினிஔபம்: 

             ஙிலவஜாிின் இறுிில் குற்டிறஞம் அாணது 
கு,சு,டு,து,ன,று -  ணந்து ணனவஜாிின் னில் ' ’ ணந்ால், ஙிலவஜாினேம் 
ணனவஜாினேம் இலனேம் பாது ‘உ’ ன்ட றேத்து  ‘இ'  ன்ட றேத்ா 
ஜாறும். இவ்ணாறு ிரிந் ‘இ' சக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து 
குலடந்து எிப்ப குற்டிிஞம் சப்டுிடது.  

(-டு) ஙாடு+ாது = ஙாடிாது 

           ஓால்ன+ ாது=ஓால்ிாது 

ஐஔாபக் குறுக்ஔம்: 

                 வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் அலஜந் 
‘’ ன்ட றேத்து சக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து 
என ஜாத்ிலஞா உச்ஓரிக்ப்டும்.இவ்ணாறு ‘' குலடந்து எிப்து 
ாஞக்குறுக்ம் சப்டும். 

(-டு) ணர் ,லகர் , குணல 

ஓஔாபக் குறுக்ஔம்: 

          வஓால்ின் னில் ணனம் ' ஐ' ன்ட றேத்து சக்குரி 
இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து என ஜாத்ிலஞா 
எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் 'ஐ' , ஐாஞக் குறுக்ம் 
சப்டுின்டது. 

(-டு) ஐலண, வௌாரி 

நஔபக் குறுக்ஔம்: 

            என வஓால்ில் ‘ண்’, அல்து‘ன்'- ன்ட வஜய் றேத்து ணந்து 
அலச அடுத்து  ' ம்’ ணந்ால் அது சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இனந்து 
குலடந்து எிக்கும். 

(-டு) ஜனண்ம் (ஜனறம்) 
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      பான்ம் (பாறம்) 

       பஜறம் ஙிலவஜாிின் இறுிில்  ‘ம்' அலஜந்து ணனவஜாிின் 
னில் ' ண ' இனந்ாறம் ' ம்'  சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இனந்து 
குலடந்து எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ‘ம்' ஜஞக் குறுக்ம் 
சப்டுிடது. 

(-டு) ணனம் ணணன் 

      னம் ணடிபணல் 

ஆய்தக் குறுக்ஔம்: 

               சிக்குடில அடுத்து ல்,ள் ஆி வஜய்வறேத்துள் 
அலஜந்து ணனவஜாிின் னில்‘' ணந்ால் அச் வஓாற்ள் இலனேம் 
பாது ஆய்ம் ிடக்கும்.இவ்ணாய்ம் சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் 
இனந்து குலடந்து எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ஆய்ம் ஆய்க் 
குறுக்ம் சப்டுிடது. 

(-டு) ல் + ீது = ஃடதீு 

           ல் + துி = ஃறுி 

          னள் + ீது = னஃடீது 

சநாமி னதல் எழுத்துஔள்: 

          வஓாற்ின் னில் ணனம் றேத்துள் வஜாி னல் றேத்துள் 
சப்டும். அலண ன்சிஞண்டு உிர் றேத்துறம் ,ஓ,,ங,,ஜ,ண,,க,ஒ 
ன்னும் த்து உிர்வஜய் றேத்துறம் ஆகும். 

(-டு) அல,   ஆல, இல, ஈட்டி, உல, ஊம், 

             ல,டு, ம்,எற்றுலஜ, ஏம்,ஐலண. 

             சி, ஓக்ி, ண்ரீ், ஙட்ன, ல, ஜக்ள்,         

             ணம், ணசர், காம், (அங்)ஒசம் . 
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சநாமி இறுதி எழுத்துஔள்: 

              வஓாற்ின் இறுிில் ணனம் றேத்துள் வஜாி இறுி 
றேத்துள் சப்டும்.அலண சித்தும் வஜய்னேன் கூடினேம் ணனம் 
ன்சிஞண்டு உிர் றேத்துறம், ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்  -  ன்னும் 
ிவசான வஜய் றேத்துறம்  , குற்டிறஞனம் ஆகும். 

( -டு)                          – அ 

                ஙிா – ஆ 

                ஙன்டி - இ 

                ீ       - ஈ 

              ஜனந்து  - உ 

                ன      -ஊ 

        பஓ (உர்ற)  -  

                ங்ப -  

           வணறுங்ல –  

          வஙா (பஙாய்) – எ 

             பா      - ஏ 

       வௌ (ற்றுல்) – ஐ 

      உரிஞ் (உரிஞ்சு)   - ஞ் 

            ஜண்       - ண் 

        வணரிந்(னதுகு)   -   ந் 

            ஜஞம்        - ம் 

             வான்      - ன் 
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                    ாய்        - ய் 

                   பணர்         - ர் 

                  பணல்      - ல் 

                 வவ் (ல) - வ் 

                    ாழ்        - ழ் 

                    பள்        - ள் 

                  அஃது        - து (உ) 

  பாி: 

      என வஓால்ின் னிறம் இலிறம் லிறம் அலஜந் என 
றேத்ிற்குப் ிா     பணவடான றேத்து ணந்து வானள் ஜாடாஜல் 
இனந்ால் அலப் பாி ன்ர். அது னற்பாி,இலப்பாி, லப் 
பாி ச னெணலப்டும். 

                  (-டு)  னதற் பாி:  

                                  ஜன் – லஜன் 

              ஜஞ்சு – லஜஞ்சு  

                             இரடப் பாி: 

              அஜச்சு – அலஜச்சு 

              அஞசு   - அலஞசு 

                  ஔரடப் பாி: 

               ந்ல் – ந்ர் 

               அடம் – அடன் 
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சுட்சடழுத்துஔள்: 

                 என்லடச் சுட்டிக் ாட் ணனம் றேத்ிற்குச்  

   சுட்வறேத்து ன்று வர். அ,இ,உ – ன்ட றேத்துள் வஓால்ின் 
னில் ஙின்று என வானலச் சுட்டிக் ாட்டும்.  

                இது அச்சுட்டு, னடச் சுட்டு ச  இனணலப்டும். 

 (-டு) அஔச்சுட்டு: 

          அது , இது , உது  

          அணன், இணன், உணன் 

     னச் சுட்டு: 

          அப்க்ம் 

          இப்க்ம் 

           உப்க்ம் 

 யிா எழுத்துஔள்: 

             ணிசாப் வானலச் சுட் ணனம் றேத்துள் ணிசா றேத்துள் 
சப்டும். இலண வஓால்ின் னிறம் இறுிிறம் ணனம். 

 வஓால்ின் னில் ணனணச: 

         ,ா – து?,  ார்? 

வஓால்ின் இறுிில் ணனணச: 

        ஆ, ஏ – ணந்ாசா? , ணந்ாபசா? 

வஓால்ின் னிறம் இறுிிறம் ணனணச: 

               – ன்? , ங்ப? 
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யிா எழுத்துஔின் யரஔஔள்: 

   அணிசா ,னடணிசா ச இனணலப்டும். 

அஔயிா: 

    ன் , ங்கு , ப்டி 

னயிா: 

     ப்பாது? ,ணந்ாசா? , அணசா? , வ்றொர்?. 

 

 

 

 

 

 

 

நாணயர்ஔின் ஔயத்திற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இனந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும். சபண அகு- 5க்கு உரி  இக்ஔினத் பதடல் 
ன்னும் தலனேம் ஙல் னலடில் டித்து பர்ற றே பணண்டும். 
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                               இபண்டாம் ருயம் 

 

                          நணிபநஔர  

                              ெிரக்பஔாட்டம் அக்பஔாட்டம் ஆக்ஔினஔாரத                           

      ஜிபஜல   ம்வனங் ாப்ிங்ில் என்டாகும். இன் 
ஆஓிரிர் ஓீத்லச் ஓாத்சார் ஆணார். இந்தல் பாணனுக்கும் 
ஜாணிக்கும் ிடந் ஜாச ஜிபஜலின் ணஞாற்லடக்  

கூறுின்டது.ஓிப்ிாஞத்ிற்கும் ஜிபஜலக்கும் லத்வார்ன 
இனப்ால் இவ்ணின ாப்ிங்லனேம் இஞட்லக் ாப்ிங்ள் 
ன்ர்.இில் ஓிப்ிாஞத்லப் பான்பட னப்து ாலள் 

உள்ச.வௌத் ஓஜக் பாட்ாடுலக் வாண்டு இங்கும் இந்தல் ' 

ஜிபஜலத் துடற’ ன்றும் அலக்ப்டுிடது. 

 

உதன குநபின் நனக்ஔம்: 

னிாள் ினந்டி னம்லஜின் ணங்ி 

ஜதுஜர்த் ாபஞான் ணஞ்ஓிசம் கூட 

டுஅணிழ் ாபஞாய் ம்பா ஜள்னன் 

ஙாாது துிந்து ஙாஙல்கூர்ந் லசவச 

ணித்ர் இற்டி ணிங்ி லணிலசச்                       05 

ஓித்ிஞம் என்று வய்ணம் கூடறம், 

உ குஜஞன் உள்ம் ங்ிப் 

வாிலடப் ட்பார் பான்று வஜய்ணனந்ி 

அங்குஅணள் ன்ிடம் அர்ப்ாய் ன்பட 
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வஓங்பால் ாட்டி வய்ணனம் ிப்ிம்                         10 

லஞற அல்குல் ர்ஓி லக் 

லில் ந்ி ாத்ிஞம் ிப்ிம் 

னத்ல னல்ணி அடிிலத் ாய்சச் 

ஓித்ிஞம் உலஞத் இதூஉம் ிப்ிம் 

இந்ஙில ல்ாம் இங்வாடி வஓய்ிின்                      15 

ின்அடி ணாம்சப் வர்பணான் ன்லச 

 

உதனகுநபி ன் ஔாதல் துனபம்: 

அல்ணாய் காம் ஆர்இனள் உண்ப் 

ல்அஞசு ஏட்டிப் லறேந்து ஆர்ப்  

ஜால வஙற்டி ணான்ிலடக் பாட்டு 

ஙீ ாலச பஜபார் இன்டிக்                               20      

ாஜர் வஓங்ல ஙீட்டி ணண்டுடு  

னஙாறு ாஅம் வஓனக்ிக் ால்ிர்ந்து 

ஙிலடஅி பாற்டவஜாடு வாஞ னலடலஜின் 

ஙஞ ஙம்ிர் ணலபார் ம்னன் 

ஜஞ ணலீின் ிலஙஞம்ன ணடித்                                          25 

இினர் இன்ஓீர் ஃகுஉம் ிிப்ப் 

வாடாஅ வஙஞ்ஓில் னலரி வாத்ிப் 

டாஅக் குனின் உிர்த்துஅணன் பாின் 
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நணிபநஔரனின் செனல்: 

உலடனேள் குடில உள்ணரிக் வாண் 

ஜறுஇல் வஓய்ல ஜிபஜ லான்                                30 

ஜாணி ஜாய் ஜன்டம் ிரிரின் 

ாணன் ஜபசா லணில் ஈான் 

ாய்ஓி ாட்டி ாஓண் டிலச 

ஊர்னறேது அடினேம் உனணம் வாண்ப 

ஆற்டா ஜாக்ட்கு ஆற்றும் துசாி                               35 

ற்டறம் இடுறம் இஞப்பார் ன்அணர் 

பஜற்வஓன்று அித்ல் ணிறேந்லத்து ன்பட 

தற்வானள் உர்ந்பார் தசித்ச ஞாம்ச 

 

 

உண்டி சஔாடுத்து உனிர் அம் பணல்: 

னிாள் பாட்த்து அணின் இனந் 

அன சுஞில அங்லின் ணாங்ிப்                                        40 

ிம் ிரினம் லந்வாடி ஙங்ல 

அிர்ல் பணந்ன் அடிப்ிலத் ாலஞ 

எறுக்கும் ண்த்து உறுஓிலடக் பாட்ம் 

ணினப்வாடும் னகுந்து வணய்து உிர்த்துப் னம்ி 



45 
 

ஆங்குப் ஓிஉறும் ஆர்உிர் ஜாக்ல                                     45 

ணாங்கு லம் ணனந்ஙின்று ஊட்றம் 

 

பயந்தனுக்கு அியித்தல்: 

ஊட்டி ாத்ிஞம் என்றுச ணிந்து 

பாட்ம் ாணர் பாஜன் சக்கு 

இப்ாத்ிஞ ாசனம் லந்வாடி வஓய்ினேம் 

ாப்னலத்ா இலஓத்தும்ன்று ி                                50 

 

பொம நன்ன் னம்சாமிில் யிரனாடுதல்: 

வஙடிபான் குஞள்உன ணாி ஙிஜிர்ந்துன் 

அடிின் டில அக்ி அந்ஙாள் 

ஙீரின் வய் னெரி ணார்ஓில 

ஜாணி ஜனஜான் ஓீர்வறே ினஜள் 

ஓீர்த்ி ன்னும் ினத்கு பணிவாடு                                55 

பாதுஅணிழ் னம்வாில் னகுந்சன் னக்குக் 

வாம்ர் தும்ி குிலஓ ாட்ப் 

வாங்ர் ணண்டிசம் ஙல்ிாழ் வஓய் 

ணரிக்குில் ா ஜாஜில் ஆடும்  

ணிலஞனம் ந்ர் ண்டு உம் ஓிடந்தும்                               60 

னர்துல ஙீங்ி வாய்ல அன்சவஜாடு 
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ஜஜில் பலனேம் பாலனேம் கூடி 

இனஓிலட ணிரித்துஆங்கு றேந்துன் வாட்ச 

எனஓிலடக் ண்டுஆங்கு உள்ஜிழ்ற ய்ி 

ஜாஜி ணண்ணும் ம்னனும் ிஞ்லகனேம்                   65 

ஆடி குஞலணஇஃது ஆம்ச பஙாக்ினேம் 

பாங்குஅர் பஓர்ந் ஜாங்சி ன்லசப் 

ாங்குட இனந் ல்வாடி ஜஞ்லகலச் 

வஓம்வான் ட்டில் ீம்ால் ந்ிப் 

லங்ிி ஊட்டும்ஏர் ாலணாம் ன்றும்                            70 

அிஜர்ப் னம்வாில் அணின் இனந் 

ிறக்குஞங்கு ற்டிப் வனஜர் ஜலக்ண் 

ஜபணார்க்கு இற்டி ஜாஜி ஊஓல் 

டுணன் ஊக்குணது ண்டுஙல ய்ினேம் 

ாஓில வஓடிந் சுங்ால் லவாடு                                     75 

ணாழ்ணசீ் வஓடிந் ஜஞாஅம் ண்டு 

வஙடிபான் னன்வசாடு ஙின்டச சாம்சத் 

வாடிபஓர் வஓங்லில் வாறேதுஙின்று த்ினேம் 

 

அபெபாடு ஆடும் அரிரயனர் இனல்ன: 

ஆல் கூத்ிபசாடு அணிஙம் வரிபணார் 

ஙாக் ாப்ி ஙல்தல் தசிப்பார்                                       80 
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ண்ிாழ் ஙஞம்ில் ண்ணுனலட ஙிறுப்பார் 

ண்ணுலஜக் னணிக் ண்டி வரிபணார் 

குவாடு ண்ம் வாச்ஓீர் ஙிறுப்பார் 

றேஙி ால் வஞாடு ஜிழ்பணார் 

ஆஞம் ரித் னத்ம் பாப்பார்                                  85 

ஈஞம் னர்ந் ஓாந்ம் ிஜிர்பணார்  

குங்குஜ ணனம் வாங்லின் இலப்பார் 

அஞ்வஓங் றேஙீர் ஆய்இழ் ிிப்பார் 

ஙல்வஙடுங் கூந்ல் ஙறுணிலஞ குலபணார் 

வான்சின் ஆடிின் வானந்துன ஙிற்பார்                 90 

ஆங்குஅணர் ம்வஜாடு அல்இன ணாசத்து 

பணந்சிற் வஓன்று ணிலாட்டு அர்ந்து 

 

 

னம்சாமிின் இனல்ன: 

குனந்தும் றம் ினந்துஜர்ச் வஓனந்ினேம் 

னனகுணிரி னல்லனேம் னணிம் வாங்னம் 

வானந்துன ஙின்று ினந்துஙல வஓய்து             95 

குறுங்ால் ஙகுனம் வஙடுஞ்வஓணி னறம் 

ிடழ்ந்துாய் ஜானும் இறும்னஅா வணடினேம் 

ணம்வஜசக் கூஉய் ஜிழ்துல வாடுன் 
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வஓம்ஜர்ச் வஓங்ல ாட்டுன ஙின்று 

 

ி யிரனாட்டிடங்ஔள்: 

ஜன்சணன் ானும் ஜர்க்ல லஜந்னும்           100 

இன்இபணசிறம் இங்ால் வஓணனும் 

ந்ிஞக் ிறும் இடுங்ால் குன்டனம் 

ணந்துணழீ் அனணினேம் ஜர்ப்னம் ந்னம் 

ஞப்னஙீர்ப் வாய்லனேம் ஞப்னஙீர்க் பினேம் 

எித்துலட இங்றம் ிக்குஅலடப் ள்ினேம் 105 

ாங்ணும் ிரிந்து ாழ்ந்துணில ாடி  

 

சும்சான் நண்டத்தில் பொமநன்ன் ஏறுதல்: 

ஜ ணிலசகனம் ஜஞாட்க் ம்ஜனம் 

அணந்ிக் வால்னம் ணசத் ச்ஓனம் 

ண்ஜிழ் ணிலசகர் ம்வஜாடு கூடிக் 

வாண்டுஇசிது இற்டி ண்ணர் வஓய்ணிலசப் 110 

ணத் ிஞள்ால் ன்ஜிப் பாிலத் 

ண ஙித்ித் ாஜம் ாழ்ந் 

பாச் ஓந்ி ஜாண்ணிலச ணிாசத்துத் 

ஜசிம் பணய்ந் ணலவறு ணசப்ின் 

லஞ்பஓறு வஜறோப் சும்வான் ஜண்த்து         115 
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இந்ிஞ ினணன் வஓன்று இசிது டறம் 

 

பஔாட்டம் ஔாயர் செனல்: 

ணாிறக்கு இலஓத்து ஜன்சணன் அனால் 

பஓய்ஙித்து அன்டினேம் வஓவ்ணிின் ணங்ி 

ஞ்ஓா ஜண்ஙலஓஇ இல்உம் துஞப்.               

ணஞ்ஓிின் இனந்து ணஞ்ஓி சூடி                        120 

னடம்வஓணி ாலசனேம் பனம் ஜாறம் 

ஜடம்வறே வஙடுணாள் ணணனம் ஜிலந் 

லத்ார்ச் பஓலசவாடு ஜலத்துத்ல ணந்பார் 

ஓிலக்ல் வஙடுங்வாடி வஓனபணல் க்ல 

ஆர்னலச வரில் இங்பான் ன்சால்             125 

ாரிாற்றுக்வாண் ாணல் வணண்குல 

ணிவறே க்ல ஜாணண் ிள்ி 

எிவாடு ணாி ஊிபாறு ஊி 

ணாி ம்பா ஜன்சணர் வனந்ல 

பள்இது ஜன்பசா வடுஙின் லகர்                130 

 

பஔாட்டம் ஔாயர் பயந்தனுக்குக் கூல்: 

ாலசத் ீபஙாய்க்கு அர்ந்து வஜய் ணாடிஇம் 

ஜாஙர்த் ிரினேம்ஏர் ணம் ஜார் 
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அனஞ்ஓிலடக் பாட்த்து அணின் னகுந்து 

வனஜம்வர் ஜன்ச ஙின்வர் ணாழ்த்ி 

ப் ாத்ிஞம் என்றுவாண்டு ஆங்கு            135 

வஜாய்வாள் ஜாக்ள் வஜாஓிக்ஊண் சுஞந்சள் 

ஊி பாறு ஊி உம் ாத்து 

ணாி ம்பாஏ ஜன்சண ன்டறம் 

 

நன்யன் யபபயற்ல்: 

ணன ணன ஜக்வாடி ான்ன்று  

அனள்னரி வஙஞ்ஓவஜாடு அஞஓன் கூடின்          140 

ணாி ாரின் ஜக்வாடி ான்வஓன்று 

ஆய்ல் பணந்ன் அனள்ணா ிசத் 

ாங்குஅனந் ன்லஜத் ணத்பாய் ஙீார் 

ாங்ா ிதுஇவ் ந்ி டிலகன்று 

அஞஓன் கூடறம்….. …….. ……… 

நணிபநஔர நன்னுக்கு யிரட கூறுதல்: 

…….. ……… ஆில னேலஞக்கும்                          145 

ணிலஞத்ார் பணந்ப ஙீ ஙீடு ணாி 

ணிஞ்லஓ ஜள்ான் ணிறஅி னெதூர் 

ணஞ்ஓம் ிரிந்பன் ணாி வனந்ல 

ணாசம் ணாய்க் ஜண்ணம் வனகு 
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ீதுஇன்டா பாஜற்கு ஈங்குஈது                    150 

க் டில அம்ம் ஜனங்குஏர் 

வய்ணம் ந்து ிப்ி ஜாது 

ாலசத் ீபஙாய் அனம்ஓி வடுத்து 

ஊன்உல ஜாக்ட்கு உிர்ஜனந்து இதுச 

நன்ின் உதயி: 

ான்வஓற் ாதுன் இங்வாடிக்கு ன்று              155 

பணந்ன் கூட வஜல்இல் உலஞக்கும் 

ஓிலடபார் பாட்ம் ஓீத்துஅனள் வஙஞ்ஓத்து 

அடபணார்க்கு ஆக்கும் அதுணாிர்ச 

அனஞ்ஓிலட ணிட்டுஆங்கு ஆில உலஞத் 

வனந்ணர் ம்ஜால் வனம்வானள் ய்க்               160 

லடபார் இல்ாச் ஓிலடபார் பாட்ம் 

அடபணார்க்கு ஆக்ிசன் அஞசுஆள் பணந்துச 
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                      குபெபாாக்ஔினாம்   

         இந்தல இற்டி ஆஓிரிர் பணஞாஓப் ிள்ல ன்ணர். இணர் 
வாண்ல ஙாட்டு ணல்றரில் ணஞீாச்ஓாஜிப் ிள்ல ன்ணனக்குப் 
னல்ணஞாத் பான்டிணர். இணஞது ாம் ி.ி.1837 ஆம் ஆண்டு ஆகும். 
இந்தல் னென்று ங்லக் வாண்து.    

‘  குபஓர் துணாஞல ண்டு ம் ஙர்ப்னடம் அலந்து’ ன்ட ம் ஙஜக்குப் 
ாஜா உள்து. 

 

             குபெர் துயாபரஔ ஔண்டு தம் ஔர்ப்னம் அரடந்தது. 

இக்ம் உலப்ார்க்குப் வான் இம்ஜினேம் ஈற்கு இல்பன் 

ஜிக்ணன் பாது உய்ப் ணினம்னறு ஓிடப்னம் இல்பன் 

ஙக்வஓங் ஜக் ண்ன்  பஓலணக்கு ஙக்ி படவசன்று 

எக்வஜய் னேலஞத்ிட் ாறம் உண்லஜவன்று உள்ங் வாள்ான். 1 

 

ன்வஓய்ணாம் ஙற்வஓாற் கூடி இஞப்ப துிவணன்று ண்ிப் 

வான்வஓய் ஜர்ப்னம் னன்லச  ஙிின்ஙின்று றேந்து பாந்து 

ணன்வஓல் ஜீான் ஓார்ந்து  ஜசஜிஞங்கு உலஞல் கூடி 

ஙன்வஓல் டி ஙின்டான் ஙலக்ம் டி சாபச. 2 

 

கூம்னலக் ஜீ ாசாற்  குலஞல் ிி பணாடித் 

பம்ில் துணாஞ லக்குச் வஓல்துலட இறுத்  பாடும் 

ாம்லக்  றள் ா   ங்ம் உள்த் துள்பணான் 

ஏம்றற்று இடங்குணாபஞாடு   இடங்ிசான் உணல  வய்ி. 3 
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ாசந்  துணலஞப்ன் ஜிசார் ண்ணா 

ாசந்  துணலஞப் ற்று உடாணன் 

ணாசந்  துண லஞப்டுப் பான்ின்ணாழ்                  

ாசந்  துணலஞப்  ி  ண்ணுற்டான். 4 

 

இன்ச  ஜாஙர்  ாண்றம் ர்னில் 

அன்ச பஜசிற்  ாட்ல் எப் ஜிழ்ந் து 

இன்சல் ீர்ஞ வணட்டி ணிலஓவாஇீ 

ஙன்சர் வஙஞ்ஓசன் ஙக்த் வாங்ிசான். 5 

 

ன்சல்ல் ில் ண்டுாித்ல் ாரிம் அன்றுஇசித் துிந்துஇம் 

ஜன்சி வஙனக்ிற் னகுந்ிடின் ஙஜக்கு ணனணச ணனவணன்று ஏர்ந்து 

துன்சிசான் அங்பார் அஞஓலசச் சூழ்ந் சுர்ந் ஞ்சுப் டிறலார் 

ஜின்சி ணாாற் ற்ர் துஞப் வணரீஇிசான் பஓில ன்டான் 6 

 

வஙனக்ினுட் ால் உலஞ ட்டு ஙீிலக் ாசித் துடாஜல் 

வணனக்வாச் வஓன்றும் ஞங்ள்பஜல்  டுத்தும் ணிாதுல இடிப்னண்டும் 
ணலந்தும் 

வனக்குறு வணரின் னெழ்ினேம் இஞண்ாம் ிடப்ிது ஙஜக்வச உர்ந்து 

ினக்ிர் துணாஞ ார்ஙிற் ின்ட வஓவ்ணி இத்ிலச லந்ான் 7 
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ிபசன் ஜலடபார் ங்குத்து உித்பன் ன்வர் குபஓன்ஜிக்கு 
எிக்கும் 

ஙிவாள்வணண் ஞங்ப் ாற்ல் ஙாப்ண் ஙாலத் துிவாிந்து 
அடிார்க்கு 

அிவஓய்து அல்ார்க்குஈறு உறுத்ி. அணாஞம் வஓய் ண்ி ஞாபசாடு 

இலஜிற் ற்ல் ல ின்றுள்பன் இலஓக்கு னக்குற்டனம் அ.8                              

 

ணச்ஓிஞத் க்ல ணாஓணன் ண ஜஞ்ஓிசம் வாிந்ல் ஜலல 

ஙச்சும்ணிண் உடிஞ்சும் பாகுர் குணட்டு ஏர்  ஙாபஜந்ித் டுத் னறம் 

அச்சுன் ாற்வஓன்று லபன் ணனல அடிணித்வன்று அலசணண் 
பஓர்த்ல் 

வஜச்சுதம் வசன்று உலஞத்சன் ணனம் ணினம்னறு குபஓன் ஜாணபச.9 

 

இன்சம் ணாில் ாப்ணர் ம்பஜாடு  ஈங்ிணன் னல்வஜாி பா 

அன்சணர் க்ம் உறும்ஓிர் ஜலஜ ால்அ ஞப்டும் ஜசத்ார் 

உன்சன ஜலடஙன்கு ஏர்ந்இக் குபஓன் எிர்னத்து இலணிி ஞப்ிப் 
ன்சனம்  இிவஓால் னல்உற்ஞாற் ஞலணசூழ் உவாம் னஞப்பாய்10 

 

லில்  ஙாள்ஙட் வன்று லஞந்லச அந் ஙட்ிச் 

ஓிலணாற்கு இனக்கு ஆின் வஓன்டின் ணாண் டிற்குள் 

உலணறு னங்ல் ீட்டி என்டிஞண்டு அனுப் ாபஜ 

ஜலணறு தூதுய்த்து உன்லச ணனவணன்று அலக் ாபஜ11 
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ஆ பணலில் துணாஞா ர்அ லஜந் 

ணாில் ாணல்வஓய் ஜாஞார் ணாள்னம் பஙாக்ிப் 

பானே லஞத்ிடும்  ம்ணஞ ணிலடக்வசப் னன்டார் 

பஙர் ஜானம் ணிலஞந்துவஓன் டதுஙிழ்த் ிசஞால்.12 

 

ஜன்சர் றுபட் வறேந்ினந்து அணர்ணன பன்டான் 

அன்ச ஜானம் வஓணி ஙந்சர் அலந்ார் 

ஜின்னும் ாஞலக் குாத்ில ணிங்வாி ஜிபால் 

துன்னும் ஜானள் பான்டிடும் பான்டலக் ண்ார்.13 

 

ஓிந்லனேள் ஜிழ்ச்ஓி வாங்ச் ஓிஞஜிலஓக் ஞங்ள் கூப்ிச் 

ஓந்ஜார் ஙித்ின் ணழீ்ந்து ாழ்ந்வீஇக்  குந்ம் ட்டு 

னந்துா லசனேம்எ டுக்ி னன்சர்  ஙிற்ாலஞ பஙாக்ி 

ணந்ா ரிவஜன் ன்டான் ணகுத்துலஞ ாறற்டார்.14 

                                  

ஆிஙா  ல ஙின்பசாடு அனங்ல ற்று ாசாம் 

பாணஞ் ஓிடந் ஙட்னப் னண்டுவாண் ணசாங் ந்ல 

பஜக் வாண் ஙீஞான் வஜய்ம்ஜலட ணர் குத்ான் 

பாறு குத்ின் ஜிக்ான்  குபஓன்ன்று இம்ி சான்பர்.15 

 

ணற்டிவன் வறேந் ாக்ல  ஜாணன் ஙின்பஜல் லணத் 

ற்டிலச ம்ஜா பசாபஞா த்டிந் க் ணல்ார் 
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இற்லடஙாள் ணந்து ணாில் இனக்ின்டான் ிர்ந் பாரில் 

வணற்டிவாள் ற்ால் பணந்ப ணிண்ப்ம் இதுபண ன்டார்.16 

 

ன்டறம் உணல ணிம்ஜ ின்ன ஜர்ச்ஓி ாட்ப் 

வான்டில் னல வாங்ிப்  வாிஞ ணிலஞணிசில் வஓன்று 

இன்றுஙம் ணாில் ணந் இனந்ணத் லணன் ன்லச 

ஜன்டஇங்கு அலப்ரீ் ன்று ணாய்ஜர்ந் அனி சாபச.17 

 

பட்சர் துணாஞ ார் ிர்ந்வறேம் ிப்னத் துள் 

ணாட்ம்இல் ஜசத் ஞாி ணாில்ள் றம் ஙீத்து 

ஙாட்டுங் ாணல் ணாில் ஙண்ிசர் ஆங்கு இனக்கும் 

பாட்ம்இல் ஜசத்துச் வஓய்  குபஓஜா னசிலச் ஓார்ந்ார்.18 

 

ாது  ணனல பட் சிிம் குணி பான்று 

பஙஜிக்கு உல சாி வஙஞ்ஓினுள் உணல னப்ப் 

பாலத்  ிடுஜின் இன்பச பாலத் ிடுஜின் இன்பச 

பாலத் ிடுஜின் இன்பச சணிலஞ வானின் வஓாற்டான்.19 

 

ஆின் ம்ி ஞானுக்கு அத்துஜிக்கு உணல உய்ப் 

ஜில் னசிணர் ட றேந்ன றவணன் டங்லப் 

பாங் கூப்ி சார்ள்  வானக்வச றேந்து வஓம்லஜ 

பணனற் றுர்ந் லணன்  ணிலஞஞ ஙக் றற்டான்.20 
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வானந்து ாய் ணஞற ார்க்கும் னசிற்டிங் ன்று பாறம் 

ினந்து ன் ணஞற ார்க்கும் வஓம்ஜசத் வானணன் பாறம் 

அனந்து ஙீர் ணஞற ார்க்கும்  அடல்ஙலஓ உலான் பாறம் 

னந்துாய்க் ண்ி அண்ல் ஜழ்ஙறும் பஓக்ல ஜீப.21 

 

ணர்ஜலட உர்ச்ஓி ஜிக்ான்  ணஞறார்த்து இனப் ணந்  

அணிற் ரி பஜபான் ஆலஜத் பாின் ஙல்ார் 

ிர்ஞ ஙின்று ாக்கும் படில்ணா ிறம் ந்து 

ர்ணில்ல் ஜார்  சூறேம்  சிித்து அணுகும் ால.22 

 

ணனந்துபஜார் ஜிடின் பஓஜ லணப்விர் ண்ாற் பாறம் 

அனந்து இந்பார் ணிண்பார் அனவிர் ண்ாற் பாறம் 

ரிந்துவணப் னற பணான்ற் ம்ிர் ண்ாற் பாறம் 

ஓரிந்ற்  டிசன்வஜய் ஆஓான்  லசவிர் ண்ாற் பாறம்.23 

 

ாண்றம் உணல னத்துக்  ால்ணிலஓ  வாடுங ந்ான் 

ஆண்ல அணனும் ண்ணுற்று  அலனேலத்து றேஙீத் ம்பால் 

ஙீண்னம் ள்ி ஙீத்து  ஙிறப ஞன்ன  வாங்ப் 

னண்ஜா ணன்னன் வஓன்று  வான்சடி ணங்ி சாசால்.24 

 

ிஜண் பா ன்  ினணடி ணங்ிப் ின்சர் 

ஙிறவஜய்ப் னம் பார்த்து  ஙிஞம்னடத் றேணிக் வாண்ான் 
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குஜலடத் லணன் ன்றும்   கூர்ந்வஜய் ஙட்ன் ன்றும் 

ஜர்ல உம் கூறும் ணாய்லஜாத்து அனி சாபச.25 

  

ாக்ிம் உற்டது இந்ஙாள் ாக்ிம் உற்டது இந்ஙாள் 

ஆக்ி அடம் ித் ஆக்ி அடம் ித் 

பாக்ிம் அலந்து  இந்ஜலசனேம் ன்று உலஞத்து உலஞத்து 

பக்ி னிசான் வாண்  ாடிசான் ஓிலண பாப.26 

 

அங்வான ஜாத்து உள்ால் அஞங ீத்து உம்ர் 

ஜங் ஜலடண ான்  ஜிழ்ந்துறேந்து அனப் ண்ிப் 

வாங்குவாற் கும்ன ரித்  னிஜஞ் ஓசஙீர் ஆட்டித் 

ிங்ங் ிபஞ ன்சத்  ிழ்ந்வணாற் டால ஓாத்ி.27 

 

ிவஞச ிர்க்குஞ் வஓம்வாற் ணிசவஓய்ட் ால ஓாத்ிப் 

ிிர்னப் னஞம் ஙாசம் வய்ணிலஞச் ஓாந்ஞ் ஓாத்ி 

னிவஞாி ணிரிக்குந் ண்வச னத்ணக் லனேஞ் ஓாத்ி 

அிர்ஞ ணண்டுந் பனும் அங்குனந் வாலல் ஓாத்ி.28 

 

ணிஙந்து இலத்பண இம் ஜஞடி ிஞண்டும் ன்று 

ிஜிழ் ஓிடப் வஜல் ணனடிசான் ஜக் ண்ன் 

ிில்ல் உஓா ஞங்ள் ண்றந் வரிா சாி. 

எிறஅறு ணக் குபஓன்     என்றும் பஓா ினந்ான்.29 
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னத்ிக்கு ணித்ாகும் னறேதுர்ந்பார் வனஙட்ப 

ித்ிக்கு ஙாபாறும் பணர்வடற்கு அனந்ினறம் 

ஓித்ிக்கும் டினறம் வஓப்ரிால் அதுஙிற் 

த்ிக்கும் னறேஙிசக்ி ன்ஜஙன் ாிற்பட.30 

 

ஙின்னுல ஜலசக்ித்ி ஙிஞம்னவன  ஙீர்லஜப 

ஜன்னுல வஓாற்ாத்துச் பஓார்ணிா ஜாண்ிசப 

ன்னுல உிஞாஙின் டலசப்பணுந் ன்லஜப 

உன்னுல ணனணாய்க்குத் க்வஓற உகற்றுணப31 

 

லங்குல ணாய்லஜந்ர் ர்ிடக் பணண்டுபஜ 

ங்கும்அனம் னறேலா வத்லச லஜந் ர்ள்ிடந்ார் 

அங்ணலஞப் பஞலணபார் அிஞச்வஓய் வஓலசத்தும் 

ஓிங்டப் னரிந்லசபா வஓய்லசபா உஙசம்.32 

 

ஓீஞார்ஙின் னூர்ஙின்று பஓர்இணண்  ணனணாஞால் 

ஙீஞார்ஙின் டன்லஜவாம் வஙன்சல்ணலஞக்  குந்ணடா 

ாஞாய்ந்து வாண்டினந்பன் அன்ட   ஙாள்ின்ின் 

ஞாரின் ஞ்ஓிடப் இனபணனங் கூடிபசாம்.33 

 

ந்லச ன்ட பஜபாய் ற் ஙாட்குப் ின்ன 

ணந்லச வசக்வன் வாண்டு ணந்லச லச இன்பச 
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ந்லச  ாின் ஙன்று னசுலணப் க் த்வன் 

ஓிந்லச ஙின்டது ன்டான் வரிறஅனம் ணஞ்ஓக் ள்ணன்.34 

 

இசிஓிற் றுபண பனுஜ இன்டிஙீ ணனணாய் வால்பா 

இசிஙின் னுள்ம் இன்படா ண்ிான் அடில் பணண்டும் 

இசிஙின் ஜலசணி ணாா ிணா வணன்பா ஜற்று 

இசிவணற்கு அன்டி ார்க்குக் வாண்டுணந்து இனக்ின் டாப.35 

 

ினந் இங்கு அித்ி வன்று வஓங்ஞம் அர்த்ி ஙீட்ப் 

வானந் இன்ால்  உண்ான் ா னித் ாடிலக் வாடுத்ிட்டு 

அனந்ிடுன்று உலஞத்ல் பால்இவ்  அணல் வால ன்று ணாா 

இனந்சன் குபஓ பஜபான் இணனும் அடிந் ண்ன்.36 

 

ஙலீர்ந்து அணன்வஜய்ப் பார்த் ஙாள் ண் ந்லப் 

ர்லச் சுனக்ி ணாங்ிப் ாங்குலணத்து இசிின் ஆய்ந்து 

ணினங் ற்ன ணாய்த் ஜின்சாய் ணங்குந் வய்ணம் 

ினட னடிந்து லணத் ஓிறுவாி ண்டு வாண்ான்.37 

 

ஜினம் அன்ின் ணந் ணண்வாி ணிழ்த்து பஙாக்ி  

ணினம் அணற்றுள் ஙன்று ணாய்த்து ஙஜக்ிது ன்சா 

எின ற்ால் ன்    எனிடி அணலக் ால் 

வாிந் டுத்து ணாிற் பாட்டுக் வாண்ான் ஜாபா.38 
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ஜற்வடான ிடிவ டுத்து ணாிப் பாகுங்  ால 

னற்டிலத் ினற னக்கு ஜிவனும் னத் னெஞல் 

வாற்வடாடிப் னங்வாம் ன்சாள் வானக்வச ஏடி ணந்து 

ற்டணர் னழ்ன் பள்ணன்  ஞத்ிலசப் ிடித்துக் வாண்ாள்.39 

 

ன்ச அற்னம் டுத்து உலஞத்லச  

ன்னு ஙான் ரிணின் துய்த்ில் 

ன்லச ஊறுடத் டுக்கும் ஜாஞார் 

ஙன்சர் ஙீஞபஞா ஙலணில் பள்ணிாய்.40 

 

பாற்வடா டிக்னங் கூந்ல்  ஜாஞாள் 

ஜாற்ட ார்வ ஜாட்டும் லணந்திக் 

கூற்ட ஜன்சணாட் குரிஓில் ண் 

ஜாற்டி ஙின்டவன் ணங்கு ணாவன்டான்.41 

 

த்ின்ட ிடி அணற்ப ஓங்வாள்ாப் வனஞ்வஓல்ணம் 

ஜித்துன்று அஃன்டி   ஜீட்டுவஜான ிடிவடுத்து 

ஙத்ின்று  ணிடுணாபசல்  ஙாள்றம் அன்சணர்க்குத் 

வாத்துன்றும் அடிலஜாய்ச் வஓாற்ிள் ணாசாய்.42 

 

ான்அஜஞ பணண்டும் னுஜ  க்னத்துத் உத்துஅஜஞக் 

ான்அஜனம் னங்கூந்ல் ிஞஜனம் ஜிணசக் 
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கூசஜனம் ணிற்னனணக் குிஜனம் வஜன்வஜாிாள் 

பசஜனந் ார்ஜார்ன் வஓங்லிடித்துத் டுத்ாள்.43 

 

அன்டிஞபணா வஜன்டுக்ல  அிந்துண  அின்பஜணி 

ஜன்ிழ்அவ் றணத்து  ணம்றங் ண்சால் 

துன்டி பஞாசந்ம் எிாது பான்டிவக் 

ன்டிீப்வாடி அணித்பான் ண்ல வாண்னிசான்.44 

 

ிர்உிக்கும் ாலவீஇக் ன்றம் னற்டிர் 

னிர்னன்வஓற்று அனகாசம் னன்டலந்பான் ஆிசான் 

ஜிகுத்து ஜன்சணன்ால்  ணாய்ிடந்துஎன்றும் பான் 

ஙிிஜிப் வற்டணசாய் ஙிலசந்துஊர்க்கு ணிக்வாண்ான்.45 

 

அனந்ணர்ள் னழ்ஓீர்த்ி அலஜந்ினக்  ண்ிஞான் அனி சாப 

வானந்துணிஞ ாிான் ஜிக்ிலத் ன்னும்ன னரிப் னற்ட 

 ினந்ங் ந்லவஓறேம் வான்சால ாிற்டால் இங்கும் ண்ப் 

வனந்து ஜிாஞம் வனணிலனத் ாஞஜாப் ிடங்ிற் டாபா.46 

 

ிஞ ாசன் ஞாஓஞன் வனஞ்ஓற சன்ஓீர் 

ணஞணிான் அம்ரீன் னண்ரீன்  னன்ஜற்படார் 

ஞணி ாறள் த்ஞாய்க் ிஜிழ் ஓிடப் 

ணிஞணி ஙின்றுபாத் ிஞம்டுத்து இம்ிசர் பஜன்பஜல்47 
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இன்ச ல்ணல அிஓம் ிர்றடக் ண்டு 

ஙன்சர் ஜாஜலடக் குத்ணன் ஙான் ாத்து 

உன்னும் வஙஞ்ஓம் வஞர்ந்ின் உறுணச வணல்ாம் 

ன்னும் ம்ிஞான் அனவச ஙிலசத்சன் ர்ணான்.48 

 

அஞஓபஞ னாிசார் அலசணனம் அடுத்துப் 

ஞஓி பணர் பாற்ிரிார் ின்ன ஞப் 

னஞலஓ ஜால்ரி ரினல் லறம் வாித் 

லஞவஓய் பவடச ணிங்குன் ஊர்ப்னடஞ் ஓார்ந்ான்.49 

 

ரினேம் ஙீள்ங் ந்லவாள் உலிப் ரிசு 

வரி ஜாணர் பணந்ர்ள் னிபார் வரிதும் 

வரினே ஜானழ்ந்து த்ிச் ஓிடந்சன் ன்சில் 

உரி ாக்ி ணத்ிசில் உர்ந்வான் றுண்பா 50 
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                       ாானிபத் திவ்னப் ிபந்தம் 

           ினஜால் ஜீது க்ி வாண் ன்சின ஆழ்ணார்ள் ாடி 
ால்ள் ' ஙாாிஞ ிவ்ணி ிஞந்ம் ' ன்று 
ணங்ப்டுிடது.இப்ன்சின ஆழ்ணார்ில் எனணர் குபஓஞ ஆழ்ணார். 
இணர் பஓஞஙாட்டில் ி.ி.8 – ஆம் தற்டாண்டில் ணாழ்ந்ணர். அஞஓஞா இனந்து 
ஆட்ஓிலத் துடந்து ஆழ்ணார் ஆசணர். இணஞது ால்ள் ' வனஜாள் 
ினவஜாி' ன்ட வரில்  அலஜந்துள்ச .  

 

                       குபெஔப ஆழ்யார் ாடல்ஔள் – 4 ஆம் திருசநாமி 

ஊன்று வஓல்ணத்து உற்ிடணி ான் பணண்பன் 

ஆபசறு ழ் வணன்டான் அடிலஜத் ிடம் அல்ால் 

கூன்று  ஓங்ம் இத்ான் ன் பணங்த்து 

பாபசரி ணாறேம் குனாய்ப் ிடப்பபச.1 

 

ஆசா வஓல்ணத்து அஞம்லர்ள் ன் சூ 

ணான்ஆறம் வஓல்ணனம் ஜண்அஞசும் ான் பணண்பன் 

பன்ஆர் னஞ்பஓாலத் ினபணங்ச் சுலசில் 

ஜீசாய்ப் ிடக்கும் ணிி உலபன் ஆபணபச.2 

 

ின்இட் ஓலானும் ிஞஜனும் இந்ிஞனும் 

துன்சிட்டுப் னல்அரி லணகுந் ஙீள் ணாஓல் 

ஜின்ணட்ச் சுர்ஆி பணங்க்பான் ான்உஜிறேம் 

வான்ணட்டில் ிடித்துஉபச னப்வறுபணன் ஆபணபச3 
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எண்ண பணல உறண் ாற்றள் 

ண்துிறம் ஜாபான் ிலள் ாண்ற்குக் 

ண்னம் ணண்டிசங்ள். ண்ாடும் பணங்த்து 

வஓண்ஜாய் ஙிற்கும் ினஉலபன் ஆபணபச.4 

 

ம்ஜ ாலசக் றேத்த்ின்பஜல் இனந்து 

இன்னஅஜனம் வஓல்ணனம் இவ்ணஞசும் ான் பணண்பன் 

ம்வனஜான் ஈஓன் ில் பணங் ஜலபஜல் 

ம்ஜாய் ஙிற்கும் ணம் உலபன் ஆபணபச5 

 

ஜின்அலச தண்ிலார் உனப்ஓினேம் பஜசலனேம் 

அன்சணர்ம் ாவாடும் ஆல்அலண ஆரிபன் 

வன்சச   ணண்டிசங்ள் ண்ாடும் பணங்த்துள் 

அன்சலச வாற்குணடுஆம் அனந்ணத்பன் ஆபணபச.6 

 

ணாசாறம் ஜாஜிபால் வணண்குலக்ீழ்  ஜன்சணர்ம் 

பான்ஆி ணறீ்டினந்து வாண்ாடும் வஓற அடிபன் 

பன்ஆர் னஞ்பஓாலத் ினபணங் ஜலபஜல் 

ாசாடாய்ப் ானேம் னத்து உலபன் ஆபணபச.7 
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ிலடறு ஓலானும் ிஞம்ஜனும் இந்ிஞனும் 

னலடா வனபணள்ணிக் குலட னடிப்ான் ஜலடஆசான் 

வணடிார் ண்பஓாலத் ினபணங் ஜலபஜல் 

வஙடிாய்க் ிக்கும் ஙில உலபன் ஆபணபச.8 

 

வஓடிா ணல்ணிலசள் ீர்க்கும் ினஜாப 

வஙடிாபச பணங்ணா! ஙின்பாிின் ணாஓல் 

அடிானம் ணாசணனம் அஞம்லனம் ிந்து இங்கும் 

டிாய்க் ிந்து உன்ணணாய் ாண்பபச.9 

 

உம்ர்உகு ஆண்டு எனகுலக்ீழ் உனப்ஓின் 

அம்வாற்ல அல்குல் வற்டாறம் ஆரிபன் 

வஓம்ணணாான் ினபணங்ம் ன்னும் 

ம்வனஜான் வான்ஜலபஜல் பனும் ஆபணபச.10 

 

ஜன்சசின் ண்ஓாஞல் ணபணங்த்ான் ன் 

வான்இறம் பஓணடிள் ாண்ான் னரிந்து இலடஞ்ஓிக் 

வால்ஙணிறம் கூர் பணல் குபஓஞன் வஓான்ச 

ன்சிதல் ஜிழ்ணல்ார் ாங்ா க்ர்ப.11 
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                  சொல் இக்ஔணம் 

      என றேத்து சித்து ஙின்படா,  றேத்துள் வார்ந்து ஙின்படா 
என வானலத் னணது வஓால் சப்டும். 

(-டு)       ல, ன, ீ, ா – ஏவஞறேத்துச் வஓாற்ள் 

            ஜண், ணாசம் –  றேத்துச் வஓாற்ள் 

தம் 

            வஓால்லப் ம் ன்றும் கூறுணர்.ம் ன்து  

• கும் 

• ாப்ம்  

ச இனணலப்டும் 

குதம் 

      ிரிக் இன்ட வஓாற்ள், அாணது ிரித்ாறம் வானள் னின்ட 
வஓாற்ள் கும் சப்டும். 

(-டு)    டித்பன் = டி + த்+ த்+ன் 

ஔாப்தம் 

      ிரிக் இா அாணது ிரித்ால் வானள் ஞா வஓாற்ள் 
ாப்ம் சப்டும். 

(-டு)   ஜஞம், ண், ஓட்ம் 

குத உறுப்னஔள் 

      குத்ல ஆறு உறுப்னாப் ிரிப்ர். 

அலண: 

1 குி 
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2 ணிகுி 

3 இலஙில 

4 ஓாரில 

5 ஓந்ி 

6 ணிாஞம் 

இணற்லடப் கு உறுப்னள் ன்ர். 

குதி 

       குத்ின் னற்குி குிாகும்.அது னறேப் வானலனேம் 
வாடுக்கும். 

யிகுதி 

        குத்ின் இறுிில் ஙின்று ில, ால், ண், இம், ாம் 
ஆிணற்லட உர்த்தும். 

இரடிர 

         குத்ின் , குிக்கும் ணிகுிக்கும் இலில் ஙின்று , ாத்லக் 
ாட்டும். 

ொரிரன 

         குத்ின் ணிகுிக்கு னன்னும் இலஙிலக்குப் ின்னுஜா 
ஙிற்கும். இது ணிகுிலச் ஓார்ந்து ணனணால் ஓாரில சப்டும். 

ெந்தி 

         குத்ின் குிக்கும் இலஙிலக்கும் இலில் ணனம் உறுப்ன 
ஓந்ி சப்டும். 

யிஔாபம் 
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         குத்ின் ஓந்ிா ணனம் றேத்து ிரிந்து இன்வசான றேத்ா 
ஜாறுணது ணிாஞம் சப்டும். 

கு உறுப்னறக்கு டுத்துக் ாட்டு 

ஙந்சர் 

 

 

ங+ந் (த்)+த்+அன்+அர் 

ங – குி 

ந்   - ‘த்'  ‘ந்' ா ஜாடினேள்து.சபண இது ணிாஞம். 

த்  -  ஓந்ி 

த்  - இடந்ா இலஙில 

அன் – ஓாரில 

அர் – ர்ால் ணிலசனற்று ணிகுி 

வஓாற்ின் ணலள் 

           ஜிில் வஓாற்ள் இக் ணலில் ஙான்கு ணலப்டும். 

அரய: 

1 வர்ச் வஓால் 

2 ணிலசச்வஓால் 

3 இலச் வஓால் 

4 உரிச்வஓால் 

சனர்ச் சொல் 
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           என்டன் வலஞக் குடிக்கும் வஓால். வர்ச் வஓால் 
சப்டும்.இஃது ஆறு ணலப்டும். 

அரய: 

1 வானட் வர் – ம்ஞம், னத்ம் 

A2 இப் வர்        - ணடீு, ஙஞம், வன 

3 ாப் வர்      - ால, ஜாம், ஆண்டு 

4 ஓிலசப் வர்  - ல, ால், இல, ாய் 

5 குப் வர்      - ஙன்லஜ, னலஜ 

 (ண்னப் வர்) 

6 வாிற் வர்    -  டித்ல், ஙடித்ல் 

யிரச்சொல் 

              என வஓலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசச்வஓால் 
சப்டும்.இது  

• னற்று 

• ச்ஓம்  

ச இன ணலப்டும். 

னற்று 

           வஓல் னடிற வற்டலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசனற்று 
சப்டும். 

(-டு) ணந்ான் 

ணிலசனற்டாசது,   

• வரிஙில ணிலசனற்று 
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• குடிப்ன ணிலசனற்று 

 ச இன ணலப்டும். 

சதரிிர யிரனற்று 

                என ணிலசனற்று வஓய்ணன், னணி, ஙிம், வஓல், ாம் 
,வஓய்வானள் ன்னும் ஆலடனேம் உர்த்துணது வரிஙில ணிலசனற்று 
ஆகும். 

(-டு)  அனன் ஏணிம் ணலஞந்ான் 

              இில் , வஓய்ணன் – அனன் 

                னணி          -  தூரில அல்து றேதுபால் 

                       வஓல்  - ணலஞல் 

              ாம்           - இடந் ாம் 

                  வஓய்வானள் – ஏணிம் 

குிப்ன யிரனற்று 

வானள், இம், ாம், ஓிலச, கும், வாில், ன்னும் ஆடின் அடிப்லில் 
பான்டி , வஓய்ணன் ,னணி, ஙிம்,வஓல் ,ாம், வஓய்வானள் ன்னும் 
ஆடினுள் வஓய்ணசாி னத்ாலண ஜட்டும் ணிக்குணது குடிப்ன 
ணிலசனற்று ஆகும்.இது ாத்ல வணிப்லா உர்த்ாது. 

(-டு)   வான்சன்               - வானள் 

               வங்றெஞான்       - இம் 

                ார்த்ிா              - ாம் 

                னெக்ன்                    - ஓிலச 

                வணள்லன்       - கும் 



72 
 

                 ச்ஓன்                   - வாில் 

எச்ெம் 

வானள் னடிற வடா ணிலசச்வஓால் ச்ஓம் சப்டும் 

இது , 

•   வவஞச்ஓம்,  

•   ணிலசவச்ஓம் 

        ன்று இனணலப்டும். 

சனசபச்ெம் 

என ச்ஓணிலசச்வஓால் , வர்ச்வஓால்ல ற்று னடிற வறுணது 
வவஞச்ஓம் சப்டும். இது இனணலப்டும். 

அரய: 

• வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 

• குடிப்னப் வவஞச்ஓம் 

சதரிிரப் சனசபச்ெம் 

என ச்ஓணிலசச்வஓால், ாத்லனேம் வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று , 

அறுணலப் வர்றள் என்டிலச ற்று னடிணது, வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 
ஆகும். 

(-டு) 

ணந் லன் 

ணனின்ட லன் 

ணனம் லன் 
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         இத்வார்ில் ணந், ணனின்ட, ணனம் ன்னும் வஓாற்ள், வானள் 
னடிற வடணில்ல.அலண னலடப னக்ாத்லனேம், ணனல் ன்ட 
வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று , லன் ன்னும் வர்ச் வஓால்ல ற்று 
னடிந்துள்ச. 

குிப்னப் சனசபச்ெம் 

என ச்ஓச்வஓால், ாத்லபா வஓலபா உர்த்ாஜல் ண்ிலச 
ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, வர்ச் வஓால்ல ற்று னடிணது, குடிப்னப் 
வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)  

ஙல் ஜசின் 

அி ணடீு 

எதிர்நரப் சனசபச்ெம் 

வானள் னடிற வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வானல உர்த்ிசால் 
அது ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)        டிக்ா லன் 

             பஓா ிி 

             இத்வார்ில் உள் டிக்ா, பஓா ன்ட வவஞச்ஓங்ள் 
ிர்ஜலடப் வானல உர்த்ி ஙின்று வலஞக் வாண்டு னடிந்து 
உள்லஜால் இலண ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓங்ள் ஆகும். 
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ஈறுசஔட்ட எதிர்நரப் சனசபச்ெம் 

 வானள் னடிற வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வானல உர்த்ி, 
அன் இறுி றேத்து வட்டு (இல்ாஜல்) ணந்ால் அது ஈறுவட் 
ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் சப்டும். 

(-டு)          ணாாப் ிர் 

               ஆா ஜில் 

யிரசனச்ெம் 

வானள் னடிற வடா என ச்ஓணிலச ணிலசச்வஓால்லக் வாண்டு 
னடிணது ணிலசவச்ஓம் சப்டும். ணிலசவச்ஓம் இனணலப்டும். 

அலண: 

• வரிஙில ணிலசவச்ஓம் 

• குடிப்ன ணிலசவச்ஓம் 

சதரிிர யிரசனச்ெம் 

                  என ச்ஓணிலச, ாத்லனேம் வஓலனேம் உர்த்ி 
ஙின்று, என ணிலசனற்டிலசக் வாண்டு னடிணது வரிஙில 
ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 

(-டு) 

டித்து னடித்ான் 

குிப்ன யிரசனச்ெம் 

            என ச்ஓணிலச, ாத்ல வணிப்லா உர்த்ாஜல், 

ண்ிலச ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, என ணிலசனற்டிலசக் வாண்டு 
னடிணது குடிப்ன ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 

(-டு) வஜல் ஙந்ான் 
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இரடச்சொல் 

                ாபச சித்து இங்ாஜல் வலஞனேம் ணிலசலனேம் 
ஓார்ந்து இங்கும் வஓால் இலச்வஓால் சப்டும். 

அரய: 

•  னி பணற்றுலஜ உனனள் 

• ிறு,ின்று பான்ட ாம் ாட்டும் இலஙிலள் 

• ல், அல், லஜ ஆி வாிற்வர் ணிகுிள் 

• அத்து, அன்று, அம் பான்ட ஓாரிலள் 

• ,  ஏ, உம், பாறும், ான், ச, ன்று பான்ட த்ம் வானள் உர்த்ி 
ணனலண 

• ஜற்று பான்ட அலஓச் வஓாற்ள் 

• உணஜ உனனள் 

• ஆன்,அன், ஆள், அள், அர்,உ பான்ட ால் உர்த்தும் ணிகுிள் 

(-டு) 

                         அணலக் ண்பன் -   

                          ஙக்ின்டான்      - ின்று 

                          டித்ல்                          – அல் 

                          ஙந்ன்று                 – அன்று 

                          ணந்ாப                         –  

                          வஓய்ாபா                 – ஏ 

                          ணந்வன்று                – ன்று 
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                            ‘ ஜற்று அடிணாய் ஙல்ணிலச' – ஜற்று 

               ாஜலஞ பான்ட னம் – பான்ட 

                              டித்ாள் – ஆள் 

உரிச்சொல் 

              என வானலக் குடிக்கும்  வஓால்ாறம்,  
வானலக் குடிக்கும் என வஓால்ாறம் ஙின்று, ற்டணர்ள் ஜட்டும் 
ிில் னரிந்து வாள்றம் ணலில் ணங்கும் வஓால் உரிச்வஓால் 
சப்டும். 

(-டு) 

1. என வானள் குடித்  வஓாற்ள் – ஓா, உறு, ண, ஙசி, கூர், ி – 

இலண ஜிகுி ன்ட என வானள் குடித்  வஓாற்ள் 

2.  வானள் குடித் என வஓாற்ள் – டி – இச் வஓால் , ாணல், னதுலஜ, 

ரிப்ன பான்ட  வானள்லக் வாடுக்கும். 

                          ஜிில் வஓாற்ள் இக்ி ணலிறம் ஙான்கு 
ணலப்டும். 

அரய: 

1. இற்வஓால் 

2. ிரிவஓால் 

3. ிலஓச்வஓால் 

4. ணவஓால் 

இனற்சொல் 

                     அலசணனக்கும் வானள் ணிங்கும் ன்லஜிலசக் 
வாண் வஓால் இற்வஓால் சப்டும். 
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(-டு)       ஜஞம், ணாசம், ாற்று பான்டலண 

திரிசொல் 

                    ற்டணர்றக்கு ஜட்டும் வானள் ணிங்கும் அரி 
வஓால் ிரிவஓால் சப்டும்.இது இனணலப்டும். 

அரய: 

• என வானள் குடித்  வஓால் 

•  வானள் குடித் என வஓால் 

(-டு) 

• ிள்ல,த்ல, சும் – இலண ிி ன்னும்  

               என வானள் குடித்  ிரிவஓால் 

• பணம் – இச் வஓால் னம்ன, னெங்ில், ாலச னி 

       வானள் குடித் என ிரிவஓால் 

திரெச்சொல் 

                   ல்ாத் ிலஓிறம் ணங்கும் பணற்று வஜாிில் 
இனந்து , ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் ிலஓச்வஓால் சப்டும். 

(-டு).          ஓிக்கு – ன்சம் 

             வாக்கு – துற 

            ஔன்சல் – பார்த்துீஓிம் 

            ஆஓாஜி  -  அஞன 

     அந்பா (பா)  - ஓிங்ம் 
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யடசொல் 

                ணவஜாிில் இனந்து ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் 
ணவஓால் சப்டும்.இது இனணலப்டும். 

அலண: 

• ற்ஓஜம் 

• ற்ணம் 

தற்ெநம் 

        ஜிறேக்கும் ணவஜாிக்கும் வாதுணாச றேத்துால் ஆி, ஜிில் 
ணங்கும் பாது வ்ணி ஜாற்டனம் இன்டி ணங்கும் வஓாற்ள் ற்ஓஜம் 
சப்டும். 

(-டு         )ாஞம், ஜம், குங்குஜம் 

தற்யம் 

          ணவஜாிக்ப உரி ஓிடப்ன றேத்துால் ஆி, ஜிில் 
ணங்கும் பாது ஜிழ் எி னலடக்கு ற் ஜாடி ணங்கும் வஓாற்ள் 
ற்ணம் சப்டும். 

(-டு)        ணிபஓதம் – ணிபஓம் 

             னத்ஞ      - னத்ிஞன் 

சதாஔாிரத் சதாடர் 

                     இஞண்டு னாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணனம் 
வாறேது  வஓால்ின் குிள் வாாஜல் அாணது ஜலடாஜல் ணனணது 
வாாஙிலத் வார் சப்டும். 

அரய: 

   றேணாய் பணற்றுலஜத் வார் – அனன் ணந்ான் 
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   ணிி பணற்றுலஜத் வார்           - அனா ணா 

   வவஞச்ஓத் வார்      - ணந் அனன்   

   ணிலசவச்ஓத் வார்   - வஓன்று அலந்ான்                                                                                                              

   ணிலசனற்றுத் வார்   - வஓன்டான் அனன் 

   இலச்வஓால் வார்    - ஜற்று எனணன் 

   உரிச்வஓால் வார்       - ஙசி ஓிடந்து 

   ணாழ் ணாழ்                       - அடுக்குத் வார் 

   சதாரஔிரத் சதாடர் 

         இஞண்டு னாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணனம் வாறேது உணஜ 
உனன, ண்ன உனன, பணற்றுலஜ உனன பான்டலண வாக்கு அாணது 
ஜலடந்து ணனணது வாலஙிலத் வார் சப்டும். 

அரய: 

            பணற்றுலஜத்வால 

            ணிலசத்வால 

             ண்னத்வால 

             உணலஜத்வால 

             உம்லஜத்வால 

             அன்வஜாித்வால 

பயற்றுரநத்சதாரஔ 

                  இஞண்ாம் பணற்றுலஜ னல் ஆடாம் பணற்றுலஜ ணலஞ 
உள் உனனள் வஓாற்றக்கு இலில் ஜலடந்து ணனணது 
பணற்றுலஜத்வால சப்டும். 



80 
 

 

 (-டு) 

     ணடீு ட்டிசான்        -   ஜலடந்து ணந்துள்து. 

                                                                    இஞண்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

     ல ணங்குிபடன் – ஆல் ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                                  னென்டாம் பணற்றுலஜத் வால 

     ிப் ல                    - கு ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                                             ஙான்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

     ஊர் ஙீங்ிசான்       - இன் ஜலடந்து ணந்துள் 

                                                                            ந்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

         அணன் னத்ம்       - அது ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                 ஆடாம் பணற்றுலஜத் வால 

       ஜலக் பாில்       - ண் ஜலடந்து ணந்துள்து 

                              ாம் பணற்றுலஜத் வால 

யிரத்சதாரஔ 

     இன வஓாற்றக்கு இலில் னென்று ானம் ஜலடந்து ணனணது 
ணிலசத்வால சப்டும். 

  (-டு)  ணிலஙிம் 

       இில் ணிலந் ஙிம், ணிலின்ட ஙிம், ணிலனேம் ஙிம் ச 
னென்று ானம் ஜலடந்து ணந்துள்து. 
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ண்னத் சதாரஔ 

 இன வஓாற்றக்கு இலில் ண்ல ணிக்குின்ட ஆி, ஆச பான்ட 
உனனள் ஜலடந்து ணனணது ண்னத் வால சப்டும். 

    (-டு) லந்ஜிழ் 

       னங்ல் 

உயரநத் சதாரஔ 

       இஞண்டு வஓாற்றக்கு இலில் உணஜ உனன ஜலடந்து ணனணது 
உணலஜத் வால சப்டும். 

  ( -டு)  ல் ணிி, ணணாய் 

உம்ரநத்சதாரஔ 

               இன வஓாற்ள் பஓர்ந்து ணனம் வாறேது இலில் உம் 
ன்து ஜலடந்து ணனணது உம்லஜத் வால சப்டும். 

(-டு)  அண்ன் ம்ி, வணற்டில ாக்கு 

அன்சநாமித் சதாரஔ 

              பஜப குடிப்ிட் ந்து வாலில் என்று ணிரிந்       

 ின்சனம் வானள் னடிற வடாஜல் அலண அல்ா பணறு வஜாி 
ஜலடந்து ணந்து வானள் னணது அன்வஜாித் வால சப்டும். 

  ( -டு) ார்குல் ணந்ாள் 

          இத்வாரில் ரி கூந்ல உலணள் ணந்ாள் ச ணிரினேம். 
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   நாணயர்ஔின் ஔயத்திற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இனந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும். சபண அகு- 5க்கு உரி ஆத்தங்ஔரப ஒபம் 
ன்னும் ஙாணலனேம் ஙல் னலடில் டித்து பர்ற றே பணண்டும்.    

         

             

  

 

 

      

 

 

            

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 


